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Raudonieji Džiaugiasi
Amerikos Lėktuvais

Kuibyšev, Rusija, lapkr.
24 — Sovietų Rusijos rau-* 
donosios armijos lakūnai ( 
jau naudojasi Amerikos 
karo lėktuvais. Sako, kad
Amerikos lėktuvai nepaly-(VOL. XXVI — No. 89. 
ginamai geresni už jųjų ~ 
lėktuvus? Vienu Amerikos 
lėktuvu raudonieji nušovę 
nacių bomberį.

Tas parodo, kad jeigu 
ne Amerikos ir Anglijos 
pagalba Rusijai, tai ji 
šiandien jau gal būti pra
dėtų taikos derybas su Vo
kietija.

ANTRADIENIS (Tuesday) LAPKRIČIO (November) 25 D.. 1941 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

NACIAI SKUBOTAI 
SIUNČIA PAGALBĄ 

LIBIJAI
i

Iš Libijos karo fronto 
praneša, kad Vokietija la
bai skubiai siunčia bom- 
berius, priešlėktuvines ka- 
nuoles, gasoliną ir kitokią 
karo medžiagą į Libiją sa
vo karo jėgoms prieš Bri
taniją, kuri šiomis dieno
mis pradėjo ataką šiauri
nėje Afrikoje.

Sakoma, kad vokiečiai 
esą panikoje, kada Brita
nija atnaujino kautynes 
šiaurinėje Afrikoje.

■ < ~ *

TEL SOUth Boston 2680

Kada naciai paartėjo prie Leningrado, tai tuomet sovietų vadai sušuko: “apginkime miestą 
nuo priešo”. Kadangi sovietijoj viskas yra nusavinta ir darbo programa priklauso išimtinai nuo 
komisarų valdžios, taigi ir šiuo komisarų atsišaukimu darbininkų jėgos buvo nukreiptos į apkasų 
ir įsitvirtinimo darbus, kaip liudija šis paveikslas.

Maskva Didžiausiame Pavojuje GEN. WEYGANDAS 
ATSISTATYDINO?

Tik 31 Mylia Nuo Maskvos
Vichy, Prancūzija, lapkr.'

24 ...................
Prancūzijos

10 Tautų Atstovai Susirinko

Ragina Melstis Už Taikę

Smerkia Nacizmą Ir Komunizmą

VVashington. D. C. — pabaisų — komunizmo ir 
Kasmet lapkričio mėnesyj, nacizmo. 
Amerikos vyskupai šuva-į Vyskupai primena, 
žiuoja į Washingtoną ap-Į Amerikos v.inicro; , 
tarti svarbiausius c11-----
klausimus. Suvažiavimus j valios ir 
šaukia National C_l* ” “
Welfare Conference.

šių metų suvažiavimej 
dalyvavo 111 Hierarchijos 
narių. Vyskupai ypatingą 
dėmesį kreipia į krašto 
gynimo reikalus, 
džiai

t

tautinį 
šaukė į 
melstis
.dentą
Aukščiausias 
žingsnius

, kad 
kunigai visuo- 

dienosįmet parodė daug stiprios 
pasiaukojimo 

Catholic, žmonėms tautinės krizės 
metu. Kaipo dorovės mo- 

įkytojai, jie žino, kad lais
vė turi ribas. Ją apribuoja 
pirmoj vietoj Dievo teisės, 
ir, kita, kitų teisės ir visų 
žmonių bendri reikalai.

Šiomis dienomis
* kariuomenės'

vyriausybės šiaurės Afrikoje vadas
Maxime Weygand,‘

(

Kuibyšev, Rusija, lapkr. Prancūzijos
24 — Vokietijos nacių ka- viršininką maršalą Petain. Sen- 
ro jėgos dideliu smarku- Ką jie kalbėjo žinios nepa- nesutikdamas su dabarti
nių puolė raudonuosius1 duoda, 
tarp Kalinino ir Maskvos' 
ir juos nustūmė į naujas;
pozicijas. Beliko tik 31 GENEROLĄ KARO 
mylia iki Maskvos.

Raudonųjų karo vado
vybė sako, kad dabartiniu 
momentu Maskva yra di
džiausiame pavojuje.
AMERKOSAMBASA-
DORIUS PAS PETAIN

Planuoja Atnaujinti Anti-Raudonųjų
Paktą

UŽMUŠĖ SOVIETŲ

LAUKE

nes Prancūzijos vyriausy-^ 
bės politika, iš pareigų re
zignavęs. Į

> i

niai sluoksniai tikrina,'tautų atstovai pasitarti ir

už taiką, 
sąmonin- 
vyriausy- 

asmenų

,__ Berlynas, lapkr. 24 —Į paktas buvo pasirašytas
Washingtono diplomati- Šiandien čia susirenka 10 1936 m., lapkričio 25 d.

’ ’ ‘ i tikrina tautu nt«tnvai ns»«itarti ir ----------------------

kad gen. \Veygand ,buvo susitartų dėl k^vos prieš LITVINOVĄ PALIKO 
Kuibyšev, Rusija, lapkr. Pašalintas, -------

reikalaujant.
NUSKANDINO 3
KAREIVLAIVUS

vokiečiams raudonuosius
I

Sovietų

Šiomis dienomis Jung. 
Valstybių ambasadorius 
Prancūzijai adm. William 
D. Leahy lankėsi

24 — Maskvos fronte už
mušė gen. Ivaną Panflovą, 
aštuntos sargybos vyriau
sią vadą, kuris buvo vie
nas įžymiausių karininkų. 

Gen. Panflov pradėjo mi- 
litarę tarnybą caro armi
joje. Raudonojoje armijo- 

pas je išbuvo 20 metų.

t

ITALIJA LAIMĖJUSI KOVĄ
I

f
I

Rusiją.
Sakoma, kad konferen

cijoje dalyvaus visų ketu
rių valstybių, kurios pasi
rašė prieš - kominterninj

laivai nu- paktą, būtent, Japonijos, 
Vokietijos Italijos, Vokietijos ir kitų 
laivus Ba- valstybių, kurios tą paktą 
Spėjama, pasirašė vėliau, ir kurios 

vežė savo dabar yra Vokietijos do-

Nuošir- 
pasisakė už pilną 

apsigynimą; atsi- 
visus tikinčiuosius 
už taiką, už Prezi- 
ir Kongresą, kad 

saugotų jų
ir gelbėtų sėk

mingai išvesti kraštą per 
visas pavojų bangas.

i Vyskupai sako: “Mes 
vienyjamės su šventuoju 
Tėvu maldose

' kuri būtų visų 
gai galvojančių 

i bių ir pavienių
(priimta, už taiką, kuri bū- 
Jtų pagrįsta teisingumu ir 
labdarybe”.

Du didieji pasaulio siau
būnai, kurie gręsia sunai-

IRANO AERODROME : bes, yra tai nacizmas ir 
komunizmas. Todėl Vys- 

| kupai griežtai pasisakė 
i prieš nacizmą ir komuniz- 
jmą. Nesą galima eiti į 
kompromisus su tomis i- 
deologijomis, kurios iš pa-

Teheran, Iranas, lapkr. 
24 — Kaip jau buvo pra
nešta, Sovietų Rusijos 
naujas ambasadorius A- 
merikai, Maxim Litvinov 
su savo žmona, sūnų ir se- 
Ir vim i n irTrlrzikretoriu iš Maskvos vyko.8™d,» 8riauna knkseio- 
Anglijos lėktuvu kartu su ?lskus. dėsnius, kurios is, 
Anglijos ir Amerikos di- ponijos gyvenimo nonį 

išvyti Dievą, kurios vieto-

Roma, Italija, lapkr. 24 Ašies armija sugavo į 
— Italijos karo vadovybė nelaisvę Britanijos gene- 
praneša, kad Ašies armi
jos, besipriešindamos Bri- paskelbė.

• • S* • T *1 • • •

Maskva, lapkr. 24 —So
vietų Rusijos 
skandino tris 
transportinius 
rents jūroje, 
kad vokiečiai
kareivius į Suomių ir Vo-minacijoje. 
kiečių karo frontą. Į Prieš - kominterninis

NACIAI PEREJO DONO UPĘ
rolą. Tačiau jo vardo ne- 

Tobruke ašies 
tani jos puolimui Libijoj, armijos taip pat padarę!

Raudonieji Bėga
sunaikino 550 tankų ir 
ginkluotų sunkvežimių ir 
padarė daug “nuostolių” 
Britanijos karo jėgoms.

{Britanijai daug nuostolių.-
Vnlrippiai ir italai

Berlynas, lapkr. 24 —Vo-
Vokiečiai ir italai giriasi kietijos kariuomenė perė-

i dideliais laimėjimais.

Lewis Atšaukė Angliakasių

lap- sijai visą ginčą spręsti, 
kričio 24 — John L. Lewis, Prez. Rooseveltas į taiky- kietijos 
Jungtinės Angliakasių u- tojų komisiją paskyrė: 
nijos pirmininkas, priėmė valdišką tarpininką John 
Prezidento Roosevelto pa- R. Steelman, 
geidavimą ir reikalavimą, wis ir Benjamin F. Fair- 
ir įsakė 53 tūkstančiams 
angliakasių grįžti darban. 
Kada streikas buvo at
šauktas, 
ninkai — 
rie streikavo kaipo simpa- 
tizatoriai, taip pat grįžo 
darban. Jų buvo apie 200,- 
000.

Streikieriai reikalavo^-* — iviasKvus uuutaris teistieji 
pripažinti uniją, kaip vie-jroudonųjų tribunolas nu-! šaudyti.

Washington, D. C.,

tai ir tie darbi- 
angliakasiai, ku-

John L. Le-

less. Pastarasis yra United 
Statės Steel korporacijos 
pirmininkas.

jo užšalusią Dono upę ir 
veja raudonuosius į Kau- 
'kazo kalnus. Rostovo mie
ste tebeina mūšiai gatvė
se. Tačiau miestas esąs 

(vokiečių kantrolėje.
Raudonieji pripažįsta, 

' kad jie turi trauktis į Ry
tus, kada sustiprintos Vo- 

nacių jėgos žy- 
pirmyn į Maskvą, 
raudonieji sako, 

atstūmė nacius 37 
atgal Maskvos 
Be to, raudonieji

v •

v •

giuoja 
Tačiau 
kad jie 
mylias 
fronte,
sako, kad Rostovo miestas 
tebėra jųjų kontrolėje.

RAUDONIEJI SUŠAUDĖ
3 VYRUS

i

Vokiečiai tvirtina,

PAREIŠKĖ 
UŽUOJAUTĄ 

DARBININKAMS
“Mes vėl reiškiame savo 

užuojautą darbininkams, 
ir mes įvertiname tuos 
sunkumus, kurie susidaro 
darbininkams, kylant pra
gyvenimo kainoms, išlai
kyti šeimas. Vienybėje su 
Šventuoju Sostu, mes 
daug kartu pasmerkėme 
nesuvaldomo kapitalizmo 
blogybes. Tuo pačiu metu, 
vienybėje su šventuoju 
Sostu, mes laikomės, kad 
mūsų pirmas ir pagrindi
nis principas, kada mes 
rūpinamės pakelti masių 
būklę, būtent, kad priva
tinės nuosavvbės neliečia
mybė būtų išlaikyta”.

Vyskupai kreipė darbi
ninkų ir darbdavių vadus 

jį patriotizmą, kad šiuo 
kritingu momentu darbi
ninkai ir darbdaviai ko
operuotų su vyriausybe 
krašto gynimo darbuose.

Pareiškė užuojautą vi
siems Europos pavergtųjų 
kraštų žmonėms; pasmer
kė nežmonišką elgesį su

1

je stato savo išgalvotus: 
stabus.

“Nacizmas ir komuniz
mas”, sako vyskupai, “aiš-( žydais daugelyj kraštų, 
kiaušiai neigia krikščio
nybę. Jie uzurpuoja visas 
tas teises, kurios priklau-

plomatais.
Dėl neišaiškintų prie- 

žaščių tas lėktuvas nusi
leido Teherano, Irano sos
tinės aerodrome. Tik pen
kiolika minučių prieš lėk
tuvo pakilimo, Litvinovui,__,____ > _____  __ __
kuris vaikštinėjo Kaip pa- so Dievui”.

kadjklydėlis aerodrome, buvo Ta proga vyskupai pri- 
: Popiežiaus Pijaus

j Vyskupų suvažiavimas 
i padarė specialius praneši- 
i mus ir nutarimus švieti- 

.J mo, labdarybės ir kitais 
i klausimais.

Detroito arkivyskupas 
Edward Mooney vėl iš- 

Kaip žinoma Popiežius rinktas National Catholic 
savo šei- pijus XI grieščiausiai pa-JWelfare Conference tary- 

' ” ’ - — . . - • ’ -----------’   - - - ’------------------’ X - A- _

Jis munizmą,

I
V U AlCLldl L V11 Lilio,, iLOCl i v _

Rostovas esąs nacių kon- Pranesta- kad nėra vietos mena . . .j.—
trolėje ir kad jie, nežiū- lektuve>ir tas lėktuvas pa- xi enciklikas apie komu-
rint atkaklaus pasiprieši
nimo, žygiuoja pirmyn 
centraliniame ir pietinia
me karo fronte.

kilo sū Amerikos ir Angli- nizmą ir nacizmą.
Kaip žinoma Fjos diplomatais.

Litvinovas su
ma, kaip sūnus palaidu- smerkė 
nas, liko aerodrome.

ir nacizmą ir ko-; bos vykdomojo komiteto 
tačiau parodė pirmininku; Chicagos ar- 

ir Vokietijos kivyskupas Samuel A. 
ir Rusijos žmonėms. Visi Stritch — vice - pirminin-

AC • i Y* 1 * * " A X A A1A X A A Cv

Možaisko apylinkėje vo- šaukėsi savo vyriausybės didelę meilę 
kiečiai privertė raudonuo- pagaibos. Sovietų komisą- įx “ ........................ - r.------- ....
sius trauktis į naujas po- rai tuojau pareiškė piktą žino, kad Vokietijos ir Ru- ku ir iždininku; New Yor- 
zicijas. ..................... • J

Iš Maskvos praneša, kad synei.
protestą Anglijos vyriau- sijos žmonės kentė ir ken- ko arkivyskupas 

Britų ministeris čia didžiausį vargą ir per- J. Spellman — 
> nuo tų dviejų rium.

Francis 
sekreto-e <- Vld VA A VAZj A CL LA

Leningrado fronte raudo- Maskvai savo vyriausybės sekiojimus 
nieji atsiėmė kelius kai--vardu atsiprašė komisarų --------------
mėlius. įr pažadėjo tuojau sutvar- A •! T I • T • vl •Amerikos Tankai Triuškina

Ašies Karo Jėgas Libijoj

Kuibyšev, Rusija, lapkr. po 10 metų kalėjiman. Nu-
24 — Maskvos militaris teistieji tuojau buvo su-

kyti taip, kad Litvinovas 
su savo šeima galėtų iš
vykti iš Irano į Egyptą.

Litvinovas, sugrįžęs su 
savo šeima į aerodromą, 
buvo įsisėdęs į Sovietų 
Rusijos neva karinį lėktu
vą, bet dulkių audrai paki
lus, išlipo ir laukė kada 
galės vykti.

Britų radio praneša, kad 
perorganizuotos Sovietų 
karo jėgos vadovaujamos 
maršalo Timošenko, nu
stūmė vokiečius 22 mylios 
atgal. Raudonieji sako, 
kad per pastarąsias kelias 
dienas Vokietijos naciai 
prarado 55 tankus ir “tūk
stančius” vyrų, kurie buvę 
užmušti ir sužeisti.

Kaip matome iš paduotų 
žinių tik pasigyrimai lai
mėjimais. Bet tuose pasi- 

' gyrimuose yra pačių rau-

Britai Užėmė Bardię

------ — { x uiuuiiuidb nu-.
nintėlę darbininkų atsto-; teisė sušaudymui tris vy- 
vę, t y. reikalatvo “closed rus, kurie, buvo kaltinami 
shop”. J pavogime keleivinių auto- _____ r____ u________ _____ _ r______

Jolm L. Lewis priėmė, t mobilių ii; sunkvežimių, o’ tės koncertas įvyks sausio1 donų jų prisipažinimas,
Prezidento rjMnreikalavimą.kitus tri.Si vyrus už tokį;25 d., Jordan Hali, Boston,*kad r” 
pasiduoti taikytojų komi-|pat nusikaltimą nuteisė*Mass. I trauktis į naujas pozicijas.{N. Muenzel.

Art. Apolionijos Stoškiū-'

Kairo, Egyptas, lapkr. 24 miestą ir suskaldė Ašies
- Britanijos karo jėgos į kariuomenę į keturias da- 

} .......... J " ‘ . Britų submarinai ir
gas ir laimėjo mūšius. Sa-Į lėktuvai bombardavo du 
koma, kad britai laimėjo | Italijos karo laivus, laut- 
Amerikos tankais, nes A-įžytuvą ir keletą kitų laivų 

Suinis^gen^niš-paŽto daug .Viduržemio jūroje.
Anglai paėmė vi.5,000 aP'--

• Iš Rygoje leidžiamo <£| “t
vokiečių laikraščio maty
ti, kad “Ostlandui” yra 
paskirtas Vokietijos spe-

jie buvo priversti komisaras. Jo pavarde — greitesni ir stipresni.
Britai užėmė Bardiątšies kareivių į nelaisvę. .

.“f . • /K?

I
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Reikalauja Iš Lietuvių Lojalumo Ir 
Gyvybės Aukų

Katine Trūksta Gyvenamųjų Butų

JAUČIAMAS MAISTO TRŪKUMAS

ninti Kaune iškilmingai 
pradėta vadinamoji žie
mos pagalba, kuriai visam 
krašte daroma rinkliava.

Lietuviams leista vartoti lietuvių kalba.

(Dr. Ansevičiaus radio
grama “Draugui”. Red.).
Berlynas, lapkr. 20 d. — 

Nors civilinė vokiečių val
džia jau pora mėnesių vei- Jos protektorium yra ge 
kia eilėj užimtųjų plotų neralinis komisaras, o gar-! 
rytuose, bet gi Reicho vy- bės prezidiumą sudaro ge- 
riausybė tik dabar oficia- neraliniai tarėjai, nacio- 
liai paskelbė apie specia- nalistų partijos vadas, ar
ijos rytų ministerijos į- kivyskupai Karevičius ir 
steigimą, kuriai vadovaus Skvireckas, Kauno ir Vil- 
žinomas nacionalsocialis- niaus universitetų rekto- 
tų idealogas Rosenbergas. riai — Graurokas ir Bir-

Vokiečiai laiko tatai žiška, dr. K. Grinius, gene- 
svarbiu dalyku ir tiek rolai Raštikis ir Bulota, e- 
spauda tiek atatinkamuo- vangelikų bažnyčios at- 
se organų pareiškimuose stovai — Variakojis ir Leį- 
pažymima, kad Reichas jeris ir pravoslavų 
imdamas atsakomybę už liškis. 
Europą tuose kraštuose Pradėdamas žiemos pa- 
ryžos ant bolševikų griu- galbą gen. Kubiliūnas tarp 
vėsių įvesti naujos Euro- kitko pasakė, kad lietuvio 
pos tvarką.
Dar Negalutiniai 
žygiai

v •

■

Ka-

D Ą RR TNl^R A 8

• v
Tai ne nuo “Marso” žmonės, tai tik asbestiniais rū

bais apsivilkęs Anglijos pilietis daro pratybas, kaip iš
nešti auką iš ugnies pavojaus, pats būdamas visiškai 
saugus.

pareiga ištiesti pagalbos 
ranką artimui.
Daugiau Kariuomenės

Betgi tai dar nėra galu- Lietuvon 
tiniai žygiai rytų Europos Kauno miesto ir srities 
tvarkoje. Tatai Įvyks tik- komisaras Kramer išleido 
tai karui pasibaigus, kai atsišaukimą, raginantį vi- 
bus galutinai organizuoja- sus Kauno miesto gyven- 
ma naujoji Europa. tojus susispausti, nes

Kuri vieta bus skirta trūksta patalpų žiemuoti 
naujoje Europoje rytų Eu- atvykstantiems daliniams, 
ropos tautoms, tatai pa- 
reeis nuo tų tautų lojalu
mo ir jų sudėtų aukų ko
vose su bolševikais.
Sujungė Policijas

Generalinis komisaria
tas išleido patvarkymus 
dėl įjungimo Lietuvos po
licijos į Reicho policiją.

Lietuvos ūkis, kaip rašo 
Kauener Zeitung, yra į- 
jungtas Į Reicho karo ūkį.

Kaune buvusiam Lietu
vos agronomų suvažiavi
me generalinis komisaras 
von Renteln pareiškė, kad 
lietuvio agronomo uždavi
niai vokiečių vadovybėje, 
mobilizuoti Lietuvos žemę 
ta prasme, kad jos pro
dukcija būtų pakelta iki 
lig šiol nežinomo laipsnio.
Žiemos Vargas

Žiemos vargui sušvel- sritis.

v •

Lietuva Vokiečių Okupacijoje

mams”. Paskaitos tikslas SĄJŲNGIEČIŲ * 
buvo įrodyti klausytojams, 
kad lietuviai turi vis dau-į

Igiau ugdyti meilę savo 
kraštui ir parodyti dau
giau pagarbos savo na- dienį, lapkričio 23 d., Šv. 
mams — savo Tėvynei. Juozapo lietuvių parapijos 
Prelegentas apgailestavo, svetainėje įvyko Moterų 
kad bolševikų okupacijos Sąjungos apskričio suva- 
metu atsirado nesusipra-j davimas. Kleb. kun. P. 

Irti : M. * ■ • «

rie pasidavė raudonajam 
internacionalui.

Kita paskaita, pavadinta 
“Pažinkim Tėvynę”, buvo 
pašvęsta pietų Lietuvai. 
Viena paskaita buvo skirte 
“Kalbininkui, kunigai pro
fesoriui Kazimierui Jau
niui”. Prelegentas ragino 
tinkamiau pagerbti šį di
delį patriotą ir gilų moks
lininką.

Dramos artistas P. Šim
kus perskaitė Broniaus 
Daunoro novelę “Mirties 
karceryje”. Autorius, pats 
bolševikų okupacijos metu 
sėdėjęs kalėjime, aprašinė
ja savo pasibaisėtinus iš- 

j gyvenimus.
i Kitoje paskaitoje buvo 
kalbama apie reikalingu
mą papuošti Kauną žalu- 

' mynais ir gražiais parkais. 
^Centrine parko vieta gale-, 
tų būti Vytauto kalnas, 
kuris, sujungtas su ąžuo
lynu ir Mickevičiaus 
niu, siektų Nemuno 
krantės ir Panemunės 
šyną.

• Kaune buvo susirinkę

. L. "MEILH5 ŠVIESA 
NORWOODE
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PAVYKO, 
“ 1 So. Bostono

choro 
sėkmingai suvaidino vei
kalą “Meilės Šviesa” sek
madienį, lapkričio 23 d., 
parapijos svetainėje, pasi
žadėjo tą gražų veikalą 
suvaidinti ateinantį sek
madienį, lapkričio 30 d., 7 
vai. vakare, Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos svetainėje, 
Norwood, Mass.

Norwoodiečiai laukia su 
nekantrumu sekmadienio, 

{kad tą vaidinimą pamaty- 
v. . Iti, juo pasigėrėti. Tikrai suvaziavi- ,3. . ® .. . džiaugsis pamatę, nes vaitoję pačioje .. , . . r .*’... J r . dintojai yra rinktiniai.

Vaidintojams vadovauja 
džiaugiasi ir svarbiausią rolę vaidina 

kleb. kun. Strakausko ir artistas Rapolas Juška ir 
vietinių Sąjungiečių nuo- jo žmona, p. Marijona Juš- 
širdumu ir vaišingumu. kienė.

Z

I

Lowell, Mass. — Sekma- I parapijos
vaidintojai, kurie

tėlių ir lengvabūdžių, ku-j Strakauskas labai nuošir- 
pągVejjpjj0 gą jun- 

gietes ir linkėjo geriausių 
sėkmių kilnioje darbuotė
je.

Suvažiavimas padarė ne
mažai naudingų nutarimų 
organizacijos 
nės gerovei.

Pasibaigus 
mui, vakare, 
svetainėje įvyko graži ir 
turininga programa.

Sąjungiętės

ir visuome-

Nacių Teroras Lietuvoje

slė- 
pa- 
pu-

f Kaip jau buvo praneš-į Jiems visiems buvo pa- 
ta, Šiauliuose ir Mažei- reikštą, kad už savo laisvę 
kiuose neseniai buvo su- jie turį būti dėkingi “ko- 
šaudyta po kelis asmenis, votojui už Europos taiką 
kurie vokiečių buvo kalti-, 

[narni sabotažu. Jie buvo| 
sušaudyti viešai, tų mies-! 
tų aikštėse.

Dabar, kaip sako prane-

I
U

nės sąjungos atstovai, vi-

— Adolfui Hitleriui”.
Tenka pasakyti, kad kul

tūringose valstybėse ne
kalti asmenys nėra sui
mami. Vokiečiai gi elgiasi 

Šimai, taip pat viešai ir su kitaip: mažiausia proga 
teatrališkomis ceremoni- jie dideliais būriais suima 
jomis, kurių vokiečiai yra visai nekaltus žmones ir,

•

VILNIUJE GATVE PA- nesiliaują. “Deutsche Zei- 
VADINTA VOKIŠKU tun8 im Ostland’’ rašo, 

VARDU kad artimiausiu laiku visi i

Pieno centro” kooperati- bėgėjai, buvę paleisti tie jei, geru atsitikimu, juos 
-, asmenys, kurie, anot vo- paleidžia, tai vietoje atsi- 

so*17o’&nonių~Ž praneši- kiečių, buvę “suklaidinti”, prašyti, dar reikalauja dė- 
mo paaiškėjo, kad bolše- L tie’ kurie buvo visai bingumo sau ir savo “fiu- 

nekalti ir kuriuos net vo- reriui”.

asmenys, kurie, anot vo- paleidžia, tai vietoje atsi-

vikų viešpatavimo metu
Vilniuje nustatyta tokia 

kalbų vartojimo tvarka: 
lietuviai į vietos įstaigas’Ostland” praneša, kad vie- 
kreipiasi lietuvių kalba, į na svarbiausių Vilniaus *°)- 
vokiškas įstaigas — vo-! gatvių pavadinta ~ 
kiečių kalba; visų kitų sche Strasse” t 
tautų asmenys į visas į-’gatvę). Kaip ta gatvė vadi-: 
staigas kreipiasi vokiečių! nosi 
kalba.
Pašto Susisiekimas

Deutsche Zeitung im Os
tland aprašo pašto ženk
lus, kurie buvo išleisti Lie
tuvoje birželio mėnesį ir pranešimai rodo, kad žydų ^uv. brolių Frenkeliu odų 
kuriuos ant bolševikų paš
to ženklų atspausta įra
šas: “Nepriklausoma Lie
tuva 1941 - 6 - 23”.

Dabar vartojami Reicho 
pašto ženklai. Pradėjo 
veikti pašto susisiekimas 
tarp Reicho ir Ostlando. Iš 
Ostlando laiškai eina tik į 
Reichą ir okupuotąsias

. zAdLl CLX uiJLAAld. HOl U Idlluul V1O1 vca. ▼ imv šuulu - • _ -•

i Lietuvos žydai būsią ap- pienininkystės ūkis buvo piečiai nematė galimumo
• “Deutsche Zeitung im gyvendinti jiems specia-smarkiai apgriautas. Pie- 

liai skirtose vietose (ghet- no ir i ~ ••'**ir sviesto gamyba Kaip praneša 
im

“Deutsche
Ostland”,!

ŠVEDŲ LAIKRAŠTIS 
APIE PABALTIJĮ

ĮVAIRIOS KNYGOS
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para

šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50
VALGIŲ GAMINIMAS. ši knyga labai tinkama 

šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina......... $1.00

ŠVENTAS RAŠTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS .................... !....................................... $1.25

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygute yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik . ..................... 25c.

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna 50c.
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 

parašė kun. Pr. Juškaitis. Kaina ................... 25c.
ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ............... 10c.
GEGUŽĖS MĖNUO. Kun. Pr. Žadeikis, labai gražus 

kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po ...................  25c.

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar 50c.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun. 

Dr. J. Starkus. Kaina ..............   $1.10
VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų 

tragedija. Parašė V. Nagornosk.is. Kaina ....... 35c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS”

So. Boston, Mass. 366 W. Broadway,
• •

------------------------- i‘l - —

Visfl galintieji dirbti! smarkiai sumažėjusi. 1940_. , ■® J . . Šiauliuose rugsėjo antro-!
pienines mažiau palygi-komisaras “Ge-tonbladet” korespondentas 
nūs su 1939 meteis, 24%, wecke ‘sukvietęs’ gyvento- iš Berlyno rašo: — “Pabal- 
o sviesto pagaminta 28% įus * raiesto aikštę. Aikšte tijo valstybės ateityje bus z. . . . hnviiGi nanimcra i__ ___ _ •__ _ __ _

“Deut-žydai būsią suvaryti 
(Vokiečių1 “darbo” būrius.

į‘metais pieno pristatyta j 
pienines t

• Švedų laikraščio “Af-

“Pabal-
KELMĖJE NELIKĘ 
SVEIKO NAMO

anksčiau, laikraštis’ 
nesako. Iš šios gatvės esą 
iškraustyti visi žydai, ku-; 
rie esą apgyvendinti Vii-' 
niaus ghetto.

• Gaunami iš Lietuvos mą Šiauliuose rašo, kad 
A « J 1* A V t Iv v « • « « • «

persekiojimas Lietuvoje! fabrikas dirbąs, vokiečių į- 
galiotinio vadovaujamas. 
Fabrike dirbą per 1,000 
žmonių. Šiaulių miestas 
likęs nesunaikintas. Tuo 
tarpu Kelmėje nelikęs' 
sveikas nei vienas namas. 
Šiaulių apynikėje riogso 
daug sunaikintos karo me
džiagos (tankų, sunkveži- 

Įmių ir tt.). Ištisos žmonių 
kolonos valančios miesto 
apylinkes nuo šios sunai
kintos medžiagos. Šiaulių 
žydai esą apgyvendinti 
specialiniame ghetto.

Vokiečių komisaro valdo
ma Šiaulių apygarda api
manti 19,000 ketvirtainių 
kilometrų ir turinti 800,- 
000 gyventojų. Tai esanti 
didžiausia apygarda visa
me “Ostlande”. Vokiečių 
komisaras vadinasi Gewe- 
cke.

• Rygoje leidžiamas laik
raštis “Deutsche Zeitung 
im Ostland” apie gyveni- /i • f • v T J

Į 
I I 
Į

Berniukai ir mergaitės moky-, 
klinio amžiaus iš viso Bostono, 
miesto ir apylinkių, norėdami 
prisidėti prie Amerikos Apsigy
nimo programos, gali lengvai 
savo norus realizuoti, prisirašy
dami nariais prie Raudonojo 
Kryžiaus. Jaunųjų skyriaus.

Apie 9,700.000 jaunųjų Rau
donojo Kryžiaus narių visose 
Jung. Valstybėse įneša kasmet 
savo dalį į Raudonojo Kryžiaus 
iždą. Dabar jauniesiems yra 
pats geriausias laikas prisira
šyti nariais prie Raudonojo, 
Kryžiaus, ir įdėti savo mažą; 
dalelę į Amerikos brangią atei-i 
tį, į jos stiprėjimą.

Yra trys pagrindiniai princi
pai. dėl kurių kiekvienas turėtų 
prisirašyti ir paremti Raudoną
jį Kryžių, būtent: Ugdyti svei
katingumą, patarnauti kitiems, 
ir saugoti savo valstybę ir tau-[ 
tą nuo tarptautinių komplika
cijų.

Jaunųjų Raudonojo Kryžiaus 
Bostono skyrius neseniai baigė 
pakuoti apie 1.000 dovanų dė
žių, kurios bus pasiųstos į An
gliją, kaip Kalėdų dovanos. Da
bar jie ruošia Kalėdų dovanas 
mūsų pačių kariuomenėje tar
naujantiems vyrams.

Todėl jaunieji tapkite nariais pančius šimtmečius*’. 
Raudonojo Kryžiaus šiame lai
kotarpyje, kuomet yra vajus.

PAREMK RAUDONĄJĮ 
KRYŽIŲ

MEILI SAVO 
NAMAMS

* *<-* į ?••• c

1941 meteis per buvusi papuošta vokiško- giaudžiau sujungtos su 
5 mėnesius raĮs vebavomis ir ‘vėliavo- Vokietija, kaip sakoma 

mis su senomis lietuvių valdančiose vokiškose sfe- 
mažėjęs iki 35%, o sviesto spalvomis. Irose. Sykiu paskelbta da-
pagaminta mažiau 28% J Sav° kallwį_?oJniĮar_a^ lis planų dėl busimojo Pa- 
Sviestas ir kiaušiniai buvo PriPJ^^° _ r 
vežami ir j. 
skolų.

Karo veiksmų metu pie
ninėms padarytį nuosto
liai nesą dideli.

RAUDONŲJŲ TERO-
RO AUKA

mažiau, 
pirmuosius 
pieno pristatymas dar su-

ai mmvv - - sabotažo būvi-balti jo neuordnungo (nau-
paliko stambių !mo^aktą, bet, kaip papra- jos santvarkos) .Lietuvoje,

• Laikraščiai i
X v '

kad spalių 9 d. Kaune bu
vo iškilmingai palaidotas 
ats. majoras Tomkus, ku
rią buvęs pirmoji bolševi
kų teroro auka. Majorą 
Tomkų GPU agentai suė
mę 1940 m. liepos 11 d., o 
jau liepos 13 d. jis nuo 
kankinimų Kauno kalėji
me miręs. Dabar šio kan
kinio kūnas buvo palaido
tas kapinėse kartu su ki
tais 12 lietuvių, kuriuos 
giminės atpažino. Per lai-! 
dotuves buvę pasakyta 
daug prakalbų, o pačios 

'laidotuvės pavirtusios di
džiule demonstracija prieš 
bolševizmą. Visiems 13 
palaidotųjų manoma pa-

štai vokiečiai kad daro, jis pavyzdžiui, jau sudaryta 
tatai „primetė “komunis- vadinama generalinė tary- 
tams”. Anot minėto vokiš- kuri, bendradarbiauda- 
kojo laikraščio, komisaras ma su vokiečių įstaigomis, 
šiaip kalbėjęs: “Paskuti-L ; - - y
niuoju laiku buvo pakar- tatyti normalines sąlyga 
totinai įvykdyti sabotažo! — ----
aktai. Tardymo metu tu- Boersen^eitung .

pranesa, rėjo būti suimtas tam tik-’ jui pašvęsta daug dėmesio 
; ras skaičius žmonių, kurie; straipsnyje, užvardintame

stengsis kiek galima ats- 

totinai įvykdyti sabotažo! Oficioziniame “Berliner 
aktai. Tardymo metu tu-; Boersenzeitune” Pabalti-

• Per Kauno radiją buvo 
perskaityta kalbininko Ri
čardo Mirono paskaita a- 
pie lietuvių kalbos senovę. 
Paskaita buvo užbaigta 
palinkėjimu, kad lietuviai, 
išsaugoję savo gimtąją 
kalbą, nesudarkytą per ke
letą tūkstančių metų, iš
laikytų ją “per ilgus atei-

Stasy s' Būdavas skaitė 
paskaitą * “Meilę7 savo na--

į
i
į statyti bendrą paminklą.

buvo įtariami. Visai tiks-j “Pabaltijo drama”. Jame 
liai buvo nustatyti kurs-; aįgkįnama, kad Pabaltijį, 
tytojai ir vykdytojai. Jie,jp0 vokiečių ginklų apsau- 
įrodymų verčiami, prisi- ga, laukia naujas išsivys- 
pažino kalti ir susilaukė tymo periodas. Laikraštis 
nusipelnytos bausmės. Paskelbia, kad taikos laiko- 
reitą savaitę jie šioje aikš- tarpis prie Baltijos jūrų 
tėję buvo viešai sušaudy-1 galimas tik bendradarbia- 
M ' ivus su Vokietija”.

Po to buvę paleisti 85 
“suklaidintieji” asmenys.

Panašiomis aplinkybė
mis buvusi “dovanota” 
kaltė 62 lietuviams Tei
siuose, gi Mažeikiuose bu
vę amnestuoti 33 žmonės.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

• Gaunama žinių, kad 
Lietuvos ligoninės yra pri
pildytos sužeistų vokiečių 
karių. Taip, Šiaulių ligoni
nėje vien tik visai lengvai 
sužeistų ir galinčių vaikš
čioti, esą 65 vokiečiai. Iš 
to galima spręsti, kad ben
dras sužeistųjų skaičius, 
drauge sų -sunkiau sužeis
taisiais Joje ligoninėje y- 
ra labai didelis.

Užsisakykite Joniko Pas Mus 

Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graftin Avė., IsĄigton, Mass. Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERM.SKIS, Namų Tel. DedhafiF 1304*1
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DARBININKAS
Baltrimaitis,

Streikai anglių kasyklose, geležies, plieno, aero- tiškojo baudžiamojo ko- jas Kabaila. Kaliniai
• • • • l_x “ 1" • 1 . - _ . _. _ w, . _ _ —. _

Lietuva Vokiečių Okupacijoje

prenumeratos kaina
Amerikoje metams ________  $4x\
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams ___________  $5.00
Užsieny] 1 Kart savaitėj metams $2.5«

I4«'W
k. y y .. v g./ r

< 4

MC W««t Braadway. South Boston. M.
Telephone SOUth Boston 2680

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesoay and Fnaay except Holidays such a> 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independeace Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
---------by----------

•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. A8BOCIATION OF LABOR
■BtaMd M aecond-clAM matter SepL 12, 1915 at the poet otfice at Boeton. 

Mass. under the Act of March 3 1870
Acceptance for maUlng at apeoial rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8. 1917. authorized on July 12. 1918
8UB8CRIPTION RATES:

Jomestlc yearly ___________  $4.00
Oomeatic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly _____________  $5.00
Fcreign once per week yearly $2.50

dakbtninkas
VOKIEČIŲ KOMISARO 

ĮSAKYMAS
-

Ar Sabotažas? 
Normalūs Streikai,

• "Deutsche Zeitung im 
Ostland” praneša, kad Vo- 

! kieti jos komisaras “Ost- 
’ landui” išleidęs įsakymą 
I dėl žemės ūkio produktų 
j kainų ir dėl uždarbių. Šis 

• Publicistas Aleksan- nimi įraižė metalinio bliu- įsakymas galiojąs taip pat 
dras Merkelis per Kauno delio dugne keletą džiaug- buvusiai laisvai Lietuvos 
radiją skaitė paskaitą a- smo sakinių ir savo pavar- valstybei . Kainos žemės 
pie raudonųjų terorą Tel- dės. Tai buvo dešimtosios ūkio produktams esančios 

Ten buvo nukan- kameros politiniai kaliniai: pakeltos. įokiu būdu ūki-

RAUDONŲJŲ TERORAS 
TELŠIUOSE

šiuose.
kinta 74 lietuviai. Pilnas Antanaitis, ____ ,
kankinimų vaizdas dar ne- Jagminas, Jucevičius, Vi- teikti galimumo 
sąs ištirtas, tačiau jis yra leišis Vytautas ir keletas 
be galo klaikus savo žiau-.kitų. Kaliniai Telšių kale
li___________ -„ O-   ------1 •— Į J- -_______-__________ ______________-_______ | _

vo ūkininkai, mokytojai, donųjų okupantų ir jų tai- mėnesiui po 24 vokiečių 
darbininkai, 
matininkai.

{suimti, pasiremiant sovie- mėjo kalėjimo prižiūrėto-
> . • v, • > iv- • i T7_ '1 _ ‘ _____ 2 A.

ninkams esą norima su- 
• įsigyti 

Vokietijos gamybos prie
monių (pav., mašinų). Prie 

ria realyge. Kankiniai bu-; jime buvo kankinami rau- v*sų uždarbių esą pridėta 
mokytojai, donųjų okupantų ir jų tai- mėnesiui po 24 vokiečių 

mokiniai, a- kininkų svetimtaučių. Y- markes arba po 80 pfeni- 
Visi jie buvo pač savo žiaurumu pasižy- dienai. Principe esą

uždrausta mokėti daugiau, 
, °reit kaip buvo mokama 1941 m. 

kad Kaunas iš- birželio 20 d. Ateityje esą 
įr numatoma iš pagrindų pa- 

tautinėmis vė- keisti uždarbius bei algas. 
Naujų kainų ir uždarbių

planų ir amunicijos dirbtuvėse, pagaliau neužilgo į- dekso 58 ir 59 str. Tuodu sužinoję, 
vyksiantis geležinkeliečių streikas — visa tai sudaro straipsniu yra taip sureda- silaisvino iš bolševikų i 
įspūdžio, kad darbas neatsižvelgia į politinę krašto guoti, kad juos galima bu-! pasipuošė 1 
padėtį ir naudojasi patogiu momentu savo interesams vo pritaikinti kiekvienam liavomis. Komunistų par- 
sustiprinti. Ir dėlko gi nepasinaudojus? Kuomet išlei- piliečiui, nes kalba apie tijos sekretorius Šeras nu-,tikslas esąs įgalinti gyvą 
džiama bilijonai dolerių apsigynimo reikalams ir 1 
stambiosios darbdavių firmos daro milžinišką pelną; Jimus • 
gi, antra vertus, maistas ir gyvenimo reikmenys ne- 
paprastai brangsta, tai ir darbininkai nori savo būklę , ~
aprūpinti ir ko- daugiausiai užsidirbti kad atėjus po- Daugi^usia lietuvių buvo linių kankinimų faktus, bei valdininkai pajuto da-patekdavo, 
kannei depresijai, turėtų kiek ištekliaus blogesnius suimta 1940 m liepos 12 Kalėjimo kieme buvo pa- bar tuo atžvilgiu pagerėji- -
laikus pergyventi. Jei ir ne visi darbininkai toki ap- d, prieš “rįnkimUs” į ‘liau- leidžiami motorai, kad jų mą tiesioginių žinių netu-
dairūs, tai unijų vadai už juos galvoja ir jų ateitimi-dies seimą\ Antroji masi- dūzgėjimas užslopintų rime. Antra vertus, buvo _ 
rūpinasi. Tad viskas atrodo tvarkoj: šalies vyriausybė nė žmonių medžioklė buvo kankinamų kalinių klyks- gauta žinių, kad Lietuvos galvotai. Toks atsitikimas, Žinantieji^apie J^^praso-
laiko savo politinę liniją ir rūpinasi viso krašto gero- surengta šiemet birželio 8 mą. Nukankinti kaliniai Žemės Ūkio Rūmai įteikė Pav 1
ve; gi darbdaviai ir darbininkai daboja savo interesų, d. Pasodinti Telšių kalė ji- buvo užkasti čia pat į ke- Vokietijos komisarui, me- ’
Kadangi jų interesai yra griežtai skirtingi, tai be man visą laiką buvo tardo- turias duobes. Kai š. m. morandumą, nusiskųsda- Viename sovietiniame ai 
smarkaus susikirtimo čie neapseinama. Bet tai jau mi ir kankinami. Sovietai birželio 28 d. prokuroras, mi 
toks amžinas tarp darbo ir kapitalo trynimasis. Tad ruošėsi karui prieš Vokie- gydytojas, apskrities vir- 
kam gi čia sielotis ir nerymastauti, kad tiek daug tiją; apie tai žinojo visi ir šininkas ir kt. "
streikų kaip tik tuo momentu, kada krašto apsaugos musil žmones 

laukė karo.

priešvalstybinius nusidė- rodinėjo čekistams, ku- ūkio ryšį su Vokietija”. 
Bolševikų viešpa- riuos kalinius reikia ypa- 

tavimo metu nei vienas tingai kankinti. ' 
lietuvis nežinojo, kas jį prelegentas 
laukia ryt dieną.

Du golfininkai, kurie surengė žaidimo eigą ir su
traukė daug žiūrovų, kurio pelną paskyrė aklųjų nau- 

I Tenka pastebėti, kad bol- dai. Žaidimas įvyko Fort VVorth, Texas. Dešinėj Mar- 
Toliau ševikų okupacijos laikais vin Shannon ir kompanijonas čampijonas Clint Russell 

papasakojo uždarbiai buvo nepapras- iš Duluth, Minn.
Ar darbininkai

. Dažniausia jie žiaus, ir Olė Jakubauskai- 
tilpdavo visai be atitinka- tė, 5 metų amžiaus. Pas- 
mo asmens žinios ir būda- kutiniu laiku jiedu buvo 
vo paskelbiami visiškai iš- Gelgaudiškio prieglaudoje.

vajus reikalauja ko didžiausio vieningumo ir įtempi
mo visų darbo ir kapitalo pajėgų ?

Rodos viskas turėtų būt tvarkoj, o vis <
lime nepastebėti, kad iš po tų tariamai normalių strei- bombos, Telšių kaliniai ir- 
kų kyšo ir sabotažas. Milžiniški gaisrai, sprogimai, ne
laimės orlaiviuose ir geležinkeliuose — 1

mi pranešti: Jakubauskie
nei Juzei, Kelmė.

2) Žinantieji apie Rama- 
_ i žemomis žemės ūkio rastyje buvo įdėta jo foto- nauską Kazį, paskutiniu 

. produktų kainomis, kurios grafija, 0 greta paskelbtas laiku tarnavusį Šiaulių ka- 
i ir kt. apžiūrėjo ūkininkus ’ ‘ 1

nekantriai lavonus, tai tik jų dalį te- bankroto.
I galima buvo atpažinti, nes! • Vokietijos komisaras 
kūnai baisiausiai sužaloti. “Ostlandui“ ~ ‘ '

., buvo su žinomu dai
nininku Kipru Petrausku.

vedančios prie bolševikus liaupsinantis Įėjime, prašomi pranešti 
išsireiškimas. Iš tikrų šal- Ramanauskienei, Žemaitės 
tinių dabar patirta, kad gt.
Kipras Petrauskas nieka-> _ n T, j - ur l • Per Kauno radiją buvo

? perskaitytas “Pienocent
ro” pranešimas pieno per- 
dirbimo bendrovėms apie 
įvedimą naują sviesto per
vežimo tvarką. Dėl dienų, 
kuriomis dabar bus pa
duodami į atskiras stotis 
vagonai sviestui pakrauti, 
bendrovėms patariama su
žinoti geležinkelių stotyse.

• Laikraščių žiniomis,

Kai birželio 22 d. prade- į,unai Ilsiausiai sužaloti. “Ostlandui” Lohse, kaip d/ pareiškimo nėra 
dėlto nega- Jo spūdinėti vokiąs J‘S ““ *
malių strei- bombos, Teisių kaliniai ir- . .. - T/ • d • S laikraščio patyrė apie “sa-gi supratę, kad pasikeiti- palaidojimo vieta papuoš- Kauno į Rygą. Kai kuriuos r r — - - . . . vie

ton Lohsės, pasirašinėja 
Fruendt, kuris matomai,

. . _ i • • • * i *• v r ’ +• ■ \ • mų valanda iau netoli Bir- ta gėlėmis ir gausiai lan- įsakymus “Ostlanduilaimes orlaiviuose ir geležinkeliuose — tai vis neatsi-vaianaa jau netoli, dit s s

tiktini dalykai. Kažkas sabotažuoja - bet kas? Pir- 26110 23 d- kalm1^ dalls VI~ koma zmom^__________  Fruendt kuris i . ,
moj eilej, žinoma, naciai ,nes tai tiesioginis jų intere- kag Jeį ne Anglija, tai gal Amerika po karo bolševi- yra komisaro pavaduoto
se Bet naciai teip yra dabojami, varžomi ir gaudomi, kus teberems? Dabar juk su jais nuoširdžiai bičiuliuo- jas.

•

kad jie tik paslapčiausiu būdu tegali sabotažuoti. Tuo 
tarpu angliakasiai ir geležinkeliečiai atvirai organi
zuoja generalinį streiką, kurs visados būna pereiginiu 
į revoliuciją žingsniu. Tiesa, Lewis nusileido, bet vien 
dėlto, kad aiškiai pamatė negalėsiąs laimėti. Ir gele
žinkeliečiai greičiausia nusileis — dėl tos pačios prie
žasties. Bet užsimojimo suruošti generalinį streiką vis 
gi esama. Kas gi juos į tai gundytų? Bolševikai? Ro
dos šiuo momentu tai būtų neįmanoma, bet — tik iš 
paviršiaus žiūrint. Gelmėje yra štai koks kabliukas.

Rusija dabar jau tiek sužalota, kad jai prireiks privalu likviduoti. Tad patogiu ar nepatogiu momen- 
kokios pusės šimtmečio nors kiek atsigriebti. Išaugt į 
galingą bolševizmo tėvynę ji vargu kada bepajėgs. 
Kad ir Anglija karą laimėtų, ji nepadės bolševikijai at
sistatyti. Gal tars vieną kitą gražų žodį, padarys kokį 
neva tai reikšmingą “prietelystės” mostą — tai ir vis-

BOLŠEVIKŲ 
PRASIMANYMAI

Bolševikų okupacijos Jai-

jasi. Tai labai abejotina. Nežiūrint tariamo nuoširdu
mo, Amerikai su bolševikais nepakeliui. Paglostyt 
parblokštą mešką, ypač kol ji dar gali Hitleriui įdrėks
ti, — kodėl ne? Tai ir humanitariška ir nepavojinga. 
Bet duot jai vėl įsigalėt, tai visai kitas klausimas. Ne- kais sovietiniuose Lietuvos
tenka abejoti, kad Amerika įtemps visas pajėgas, kad laikraščiuose neretai gali- 
iš savo linijos neiškryptų. Bolševikai puikiai tai nu- ma byvo užtikti _ žinomų 
junta. Jie gali apsimesti prietelyste ir demokratišku-
mu, bet širdies gilumoj jie skaito Ameriką grynų gry- C,Q,T' 
niausią kapitalistine valstybe, kurią jiems iš principo 

tu jie nusistatę ardyti Amerikos gyvenimo santvarką 
ir įvesti savąją, kad, Rusijos nebetekę, galėtų ją skai
tyti antra ja savo tėvyne. Gi šis momentas ^rdymui 
patogus, nes jei kada, tai dabar nieks jų tame neįtars.

K.

jų ar šiaip pasižymėjusių 
asmenų išsireiškimus, pa
lankiai nušviečiančius Sta
lino “saulės” sukurtą san
tvarką.

Dabar pradeda po trupu
tį aiškėti, kokiomis aplin
kybėmis tokie okupantų 
liapsinimai laikraščiuose

vo” išsireiškimą... i
i • Šiauliuose išeinantis 
savaitraštis “Tėvynė” ra
šo, kad daugelis lietuvių 
karininkų, kurie buvo pe
rimti į raudonosios okupa
cinės armijos kadrus, dar 

1 birželio pradžioje buvo iš
siųsti į Maskvą, neva “ka
rinių kursų” išklausyti, vietoje bolševikų laikais 
Tarp jų buvęs ir gen. Vit- prie fabrikų veikusių dar- 
kauskas, kurį laikraštis bininkų komitetų, kurie 
vadina “didžiausiu mūsų nustojo veikę, skiriami 
kariuomenės pardaviku”. darbininkų įgaliotiniai. 
Apie lietuvių karių gyveni- Vienas įgaliotinis tenka 
mą raudonoje armijoje ar- dėidešimčiai darbininkų. Į- 
timiausiu laiku paskelbsi- galiotiniai skaitomi įmo- 
me platesnių informacijų, nės vedėjo patarėjais.

• Šiaulių “Tėvynėje” įdė- Profesinės sąjungos lai- 
ti tokie skelbimai apie din- kinai paliekamos. Jų kom- 
gusius: ! petencijon įeina socialinis

1) Ieškomas Jakubaus-! draudimas ir darbo in
kis Zigmas, 7 metų am-!spekcija.

kai Dangiškojo Tėvo ir vaikeliai Marijos, mes 
turime jiems parodyti gailestingumo ir jie to 
yra verti, kadangi jie buvo verti pačio Išgany
tojo kraujo. Nelaiminga, kad yra tokių, kurie 
kaltina Bažnyčią dėlto, kad ji priima atgailą 
darančius didelius prasikaltėlius, kurie jau ant 
mirties slenkščio. Kelius metus atgal, žmogus, 
kurą daug laikė kaipo žmogžudį ir plėšiką susi- 

I laukė mirties iš savo draugų rankų. Kelias mi-

Bet jeigu jis būtų pavydejęs Viešpačiui galybės, 
jis nebebūtų galėjęs save išsiganyti. Jis rado 
ramybę: netikėdamas pavydo pagrįstas apkal
bėjimais. Mūsų ramybė irgi randasi tame pa
čiame netikėjime. Kiekviename įžeidžiančiame 
pasakyme ir pašnabždėjime, kuriuos mes iš
girstame apie mūsų kaimyną, randasi šiek tiek 
pavydo. Labai gerai prisiminti, kad po tuo me
džiu, kuris turi daugiausia obuolių rasime vi
suomet ir daugiausia šakelių. Tie kurie kenčia Į nutes prieš mirtį, jis prašėsi būti priimtas į 
neteisėtus apšmeižimus turi sau paguodą, kuo
met atsimena, kad tie, kurie pasilieka paskuti
nėse eilėse, kitiems blogybių daryti nebegali.

Antras pamokymas iš Antro kryžiaus žo
džio: vien tik galima pergalėti pavydą, kaip lat
ras dešinėje, parodydami pasigailėjimą. Kaipo 
krikščionys, mes esame nariai Mistiškos Baž- 

Kadangi pavydėjimas taip pasklidęs po visą' nyčios Dalies, tat gi ir privalome mylėtis viens 
pasaulį šiomis dienomis, būtų labai gerai, kad 
netikėtume 99% piktų nuomonių, kurias girdi
me apie kitus. Pamąstykime, kiek latras deši
nėje turėjo pašalinti, kad pamatytų pačią tei
sybę. Jis atmetė sprendimus keturių pavydan- 
čių teisėjų, visus primetimus pavydančių ra
šytojų ir senesniųjų, piktažodžiaujančius žiū
rėtojų ištarimus tų, kurie mėgsta matyti žudy
nes, ir tuos pavydo žodžius iš latro kybančio 
kairėje, kuris sutiko prarasti savo sielą, kad 
tik vėl galėtų vartoti savo pirštus vagystėms.

ASMENINE LAISVE
II DALIS

Mons. Fulton J. Sheen 
KUN. I. A. KARALIAUS
Premijuotas Vertimas 

KALBŲ PER RADIO RINKINYS 
Išvertė iš Anglų kalbos

A. V. Atkočius

ANTRASIS ŽODIS — PAVYDAS 
‘Šiandien su manimi būsi Rojuje"

I

bet ligoniai reikalauja. Eikite ir sužinokite ką 
tai reiškia; Aš ieškau gailesčio ne aukojimo. 
Nes aš atėjau ne teisingus šaukti, bet nusidė
jėlius”.

Kartą moteriškė nuėjo pas šventai gyvenan
tį Tėvą Joną Veanny, Cure of Ars, Prancūzijo
je, ir prabilo: “mano vyras nėra buvęs prie šv. 
sakramentų nei išklausęs šv. mišių per daugelį 
metų. Jis buvo neištikimas, negeras ir neteisin
gas. Jis ką tik nukrito nuo tilto ir prigėrė; dvi- 

j guba mirtis: kūno ir sielos”. Cure atsakė: “mo-Bažnyčią — buvo pakrikštytas, priėmė Pirmą
5T.U^?’ ,gi™P^UKi"LP.atT^.Lr : teriškeTatsLmas“ tarp uito ir''vaide^‘m ma-

ižas, tačiau tas trumpas atstumas uždraudžia 
tau teisti”. Tik tiek atstumo tebuvo dviejų kry
čių — ant vieno išsigelbėjo apgailestaujantis 
latras. Jeigu latras dešinėje būtų bandęs save 
išteisinti jis būtų paniekinęs Jėzų, kai jo drau
gas, ir praradęs savo sielą. Bet dėlto, kad jis 
suprato ir išpažino savo nuodėmes, jis turėjo 
vietą savo širdyje Dieviškajam Atleidimui. 
Viešpaties atsakymas jo prašymui įrodo, kad 
tiems, kurie gailisi, meilė yra be ribų, nes jei
gu mes mylime Dievą ir artymą, kurs gal net 
ir mūsų priešas. Dieviška Meilė save užmirš, 
kaip latrui dešinėje. Kristus ilgiau nebematys 
mūsų prasižengimų, o tai bus mums pradžia re
gėjimo Tikrosios Meilės.

(Bus Daugiau)

nimą. Tie, kuriems ankščiau jis buvo artimas, j 
apkaltino Bažnyčią už tą elgesį. Išsivaizduok, 
net pavydas jog siela, išsigelbė! Kodėl nesilink- 
smintis, nes argi jis nepriklausė prie tos pa
čios klasės, kai latras dešinėje — ir kam nega
li mūsų Viešpats rūpintis dvidešimtojo šimt
mečio latru, kaip ir pirmojo šimtmečio? Abu 
turi sielas. Atrodytų, kad pavydėti latrui išga-

kitą, kaip kad ir Kristus mus visus mylėjo. Jei
gu mums skauda ranką, mūsų visas kūnas tai 
atjaučia. Taip pat ir mes turime atjausti jeigu nymo yra didesnė nuodėmė negu vagystė. 
Bažnyčia bent kurioje pasaulio dalyje yra per- Į Vienas vagis buvo išgelbėtas: taigi tegul nei 
sekiojama, kai mes atjaučiame savo kūną, ir vienas nenustoja vilties; vienas vagis prapuolė: 
mums reikia tai išreikšti savo maldose ir ge- lai nei vienas nedasileidžia to! Pasigailėk gai- 
ruose darbuose. Pasigailėjimas turi būti paro-, lesčio ieškančiųjų ir Dievo Gailestingumas tau 
dytas ne tik tiems, kurie gyvena už Bažnyčios, atlygins. Kada faraziejai primetė mūsų Viešpa- 
sienų, bet ir Bažnyčios priešams, kurie net ir čiui, kad Jis valgė su biednaisiais ir prasikaltė- 
išblaškytų kryžiaus šešėlį. Dievas tėra jų Tei-jliais, Jis atsakydamas nurodė gailestingumo 
sėjas; o ne mes. Būdami broliai Kristuje, vai- reikalingumą: “Sveiki nereikalauja gydytojo, i
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MŪSŲ SODALIETĖS
o-----------------------------------------------------------------

Sveiko* gyvos! Jau kelios sa
vaitė* kaip su jumis per šį sky
rių pasikalbėjau, šiandien paš
to nešiotojas atnešė pilną mai
šą laiškų, štai — klausykite —

Pereitų Metų Dvasios 
Vade tedis
Brangio* Sodalietės:

Mano užduotis šiame ketvir
tame Sodaliečių Suvažiavime 
trumpai jums priminti jūsų 
tikslą ir veiklumą. L----------
Bažnyčia jums Sodalietėms pri
mena, 1

i H

Katalikės jaunuolės, mokslei
vės, renkitės būti mūsų Katali
kiškosios visuomenės vadėmis 
ir aktyviai ženkite Sodalicijos 
idealais pirmyn. Būdamos išti
kimos savo gražiame pašauki
me, savo parapijose turėsite 
galingą Sodaiiciją. Savo gyve
nime turite daug priešų, kurie 
kovoja prieš Bažnyčią, tautą ir 
jus pačias. Jie sutartinai vei- 

'kia, kad jus deorganizuotų. 
Nuolatos KaiP Jie galvoja naujus būdus 

Y. • kovai laimėti taip ir jūs kasdie- 
mena, kad Marija yra jį.ų n,niame “v<> genime daryki- 
Danfiikoji Motina ir jūa kaipo dalykas nebuvo
UUkimoa dukros susibendravu-l uiP ai‘kus kliP kiądieo. Trūks- 
sios po Jos galinga vėliava “ mumB kovojančių Sodaliečių. 
trokštate Josios užtarimo bei kurios nuolatos eitų prieš kiek- 
laiminimų. Sodalicijos obalsis vien» iaunim0 PrieSa' Velklus 
yra “per Marijų žengti prie di-rSodalie4i1 būrelis tvirtovė 
dėsnio pamaldumo ir pavyzdin- Priek kiak™ną kovojant} “ia- 

mą”.
j Brangios Sodalietės, matote, 
kad šiandien pasaulio ginčai ei
na dėl idealų, principų, ištiki
mybės ir veidmainingumo. 
Šiandien jūs kaip uolios Soda
lietės turite jausti priedermę 
būti ištikimos krikščioniškiems

Laike savo paskutinio Kon-J 
greso jūs Sodalietės girdėjote, 
kaip buvo skaitomas mūsų Fe
deracijos atsiliepimas gelbėti 
Lietuvos karo pavargėlius ir 
pabėgėlius. Federacija vardan 
visų tų skęstančių lietuvių bro
lių skelbia “S.O.S.” Kiekvienas 
lietuvis, kuris esate arti prie 
nelaimingų tų žmonių pasiryž
kite bent kas metą po vieną do
lerį paaukoti tiems, kurie yra 
mūsų kraujui artimesni.

Kaip jūs Sodalietės parodysi
te savo pilną supratimą Krikš-; 
čioniškosios artymo meilės dar-; 
bU? i w . . v I

šiomis dienomis kiekviename kraujo indų liguistumais, Pr°duktų, nes gali juos sal-, 
mieste eina “Communitv Chest nuo lrn dsntu <;mawnvs dytUVUOSe ilgiau išlaikyti

*

Motina Auklėtoja

t
Apie Auklėjimą

(Tęsinys)
Rašo — Mokytoja 

Saliomė Juozelėnaitė
VITAMINAS C.

Vitamino C nedakteklius 
sukelia organizme skorbu- 

! to ligą.Skorbutas pasižymi

I 

servuotus valgius, nesant i 
galimybės pristatyti žalių! 
daržovių ir vaisių. Ilgainiui, 
į jūrių laivų įgulų maitini
mą buvo įvestos citrinos ir 
apelsinos apsaugai nuo 
skorbuto. šiais laikais jū
rų laivai kelionei ima žalių

gumo, artimo meilės, dorovės ir * 
mokslo kelių pirmyn”.

Daug merginų trokšta vesti 
pavyzdingą krikšščionišką gy
venimą, bet pasaulyje atsiremia 
į kliūtis. Jos reikalauja pagal- 

• bos ir pagalbą jos randa pas sa
vo Dvasios Vadus. Turėdamas 
pamatinį supratimą apie Soda-Prfincipan^- 
liciją. jos skleidžia savitarpyje 
Marijos pavyzdingas dorybes, j

Sodalietė, kaipo pasaulietė 
visur dalyvauja Katalikiškoje 
akcijoje. Į Bažnyčios atsiliepi
mą ji deda pastangas savo 
brangaus laiko ir gabumų. Nuo 
pirmųjų amžių iki šiai dienai 
kunigai su pasaulionių žmonių 
pagalba yra pastatę gražiau
sius Dievo namus, mokyklas, 
žmonės dalinasi sielos ir kūno 1 
gerovėmis. Šią dieną jūsų Dva
sios Vadai, su jūsų bendromis 
pastangomis surengė šį ketvir
tąjį Sodaliečių suvažiavimą. To
dėl galima džiaugtis ir didžiuo
tis. Štai kur tikras ir gyvas ka
talikiškosios akcijos pavyzdys.

Bažnyčia turi darbo kiekvie
nai Sodalietei, kuri šiądien čia 
sėdi. Jūsų kasdieninis veikimas 
gali būti didžiausia pagalba 
Katalikiškai akcijai. Jums pa
silieka pasauliui pasirodyti, 
kad esate katalikės. Kovokite ir 
dirbkite Marijos garbės prapla
tinimui, pirma, kad jūsų darbai 
pavyzdingai spindėtų kitų tar
pe, antra, savo dorovingumu 
traukite kitas mergaites prie 
savo organizacijos.

’ Sodalicijai, Marija yra duoda
ma kaipo šviesa ir pavyzdys. 
Todėl šiame Kongrese dalyvau
kite gyvai, aktyviai kiekviena
me klausime. Nebūkite vien tik 
sėdinčios žiūrovės, bet mąsty
kite ir galvokite draug su savo 
atvykusiais Dvasios Vadais, 
kaip būtų geriau galima Soda- 
lietėms atsiekti savo 
Vieningai dedamos petį 
su savo Dvasios Vadais 
tysite kaip katalikiškoji 
stipriai gyvuos kiekvienoje pa
rapijos Sodalicijoje.

Kun. Jonas J. Skalandis.

tikslą, 
i Petį 
pama- 
akcija

(šis Dvasios Vado žodelis tu
rėjo būti skaitomas laike suva
žiavimo ,bet laiko trūkumui de
damas šiame skyriuje. Red.).

mieste eina “Community Chest nuo ko dantų smagenys 
Drive”. Visi tų miestų gyven- suminkštėja, patinsta, at
lojai aukoja savo dalį palaiky- krinta, dantys kliba ir iš-’ 
ti įvairias išvardintas labda- bira; toliau ištinka plaučių kai 
ringas įstaigas.

Šią savaitę
Cross” irgi turi savo metinį nes labiau jautrūs prie ir k.) jis yra prieš nuodas 
“Drive". Mes ir jiems aukoja-■ skorbutinio veiksnio sto- ligos bakterijoms; lengvi-į 
me, kadangi jaučiame reikalin- kai maiste. Liaudyje yra į- na pašalinimą iš kraujo 
gumą prisidėti prie jų garbin- sigyvenus klaidinga nuo- suskaldytų organinių me- 
gų darbų.

Daugelis Sodaliečių sakys...
“kam aš turiu Lietuvos pavar
gėliams aukoti savo metinį do
lerį... aš tų žmonių nepažįstu”? 
Bet ar nors vieną pažįstame,

šviežius.
Vitaminas C sustiprina 

kurias organizmo 
uždegimas ar širdies para- funkcijas: kovoje su lim-> 

American Red ližas ir mirtis. Jauni žmo- pamomis ligomis (džiova; 
savo metinį nės J

monė, kad saldumynai vai- džiagų nereikalingą dalį 
kams dantis gadiną. Dabar (ureja ir p.), nuo ko įvyktų 
yra žinoma, kad tas dantų apsinuodymas; padeda ge- 
gedimas nuo vitaminų C riau asimiliuoti organinius 
ir D trūkumo. Jau senai y- ir neorganinius junginius, 
ra pastebėta skorbuto pa-j- Vitaminas C kūne ilgai

kuris panaudoja mūsų aukas iš sireiškimų sąryšys su mai- nesilaiko ir jo atsarga ten 
'“Community Chest” ar “Red, tinimąsi kai kuriais pro- nesusidaro. Vitaminas C y- 
Cross ? dūktais. Senovėje atskiras ra nepastovus įvairiems

Brangios Sodalietės nors sykį] kariuomenės dalis pozici-; veiksnįams. jįs gaišta nuo 
atidarykite savo meilės jausmų jose ar įvairių ekspedicijų aukštos temperatūros, 
dureles ir įdėkite nors mažą dalyvius laivuose juros sviesos ir oro deguonies 
pinigėlį į mūsų tėvelių giminių kelionėse ištikdavo skor- Konservuotuose ir virtuo-Konservuotuose ir virtuo- 

butas ir stipriai juos ka-^ produktuose beveik jo 
muodavo todėl, kad šie neužsilieka. Šiaip gamtoje

GELBĖKITE
Dažnai tylime savo kambary

je vakaro metu sėdėdami prie 
savo radio ir klausydami muzi
kos ir dainos programos, stai
giai programos eiga tampa per
traukta ir pranešėjas skelbia— 
“laivas jūrėse skęsta...S.O.S.... 
Visi laivai, kurie netoli tos vie- 

I tos paskubėkite į pagalbą”

PI■

Pompadūriškas Baretas, kuris gražiai išvystytas 
priešakyj jos kepurės su juoda plunksna priduoda sko
ningo merginai pasipuošimo.

rankeles, kuomet mes kasdien
skaitome žinias iš krašto, kuris
yra paliestas karo ugnies. Pats žmonės būva priversti ilgą vitamino C yra labai daug.; statybai ir p. Pasitaiko, tinis faktorius arba vita-

nizmui geriau suvartoti ultravioletiniais spindu- 
mineralines druskas kaulų liais, atsiranda antirachi-

mūsų Išganytojas yra pasakęs, laiką vartoti sausus ir kon- jo Įurį kopūstai, citrinos, kad pašare nėra kalcio, 
jei kas nors lašelį vandens meil.B ^/apelsinos, vynuogės, parai- posforo reikalingo santy-

, bet ra
chitas nepasireiškia. Mok
slas šį dalyką ištyrė ir taip) 
aiškina: organizmas ilgai! 
užlaiko vitamino D atsar
gą; pas kai kurias gyvūnų 
rūšis ta atsarga gali būti 
paveldima iš patelės pusės; 
vieni gyvuliai gali sudary
ti savo kūne vitamino D 
atsargą, kiti ne. Ultravio
letiniai spinduliai daro įta- 

! kos į vitamino D atsiradi
mą gyvuose kūnuose, au- 

į galuose ir tam tikruose rie- 
i baluose. (Vienodai šeria- 
' mos kiaulės tamsoje ir 
šviesoje: tamsoje uždary
tos apserga kojų stangru
mu, o saulės šviesoje laiko
mos lieka sveikos). Rachi- 
to reiškiniai jau prasideda 

igemalėlio stadijoj. (Iš to 
'galima spręsti, kokią reik-

minas D.
Provitaminas D randasi 

augaliniuose riebaluose, 
augaluose, ir kitose me
džiagose. Nuo ultravioleti
nių spindulių kai kurios 
riebalų rūšys (cholesteri
nas, ergosterinas ir kiti 
sterinai) įgauna antirachi- 
tinę gydomąją galią. Todėl 
šios medžiagos yra provi- 
taminai. (Sterinai įeina į 
augalų ir gyvulių riebalų 
sudėtį). Žali pašarai džio
vinami ir suimami saulėtą 
dieną turi daugiau vitami
no D., nes augalų provita
minas saulės įtakoje pa
virsta į vitaminą D. Vit. D 
gauti minėtose medžiago
se galima kvarco lempos, 
radio ir anodiniais spindu
liais.

' Vitaminas D randasi žu
vies trane, mielėse, nenu
griebtam piene, morkose, 
burokuose, iš žalių pašarų 
daugiausia dobiluose ir liu
cernoje; piene ir kiaušinio 
tryniuose yra maksimum 
vitamino D tada, jei karvė

. . .. .
kitam davęs. Jam padavė. SliTį^ dorai’ morkos’ bulvės, pie-jkio ir vitamino D,

jei jie šioje valandoje turi kur muzikos kūrinį. Tenai rasime!
nors Sibire kentėti alkį, šaltį? tauto6 dainelių ir šokių

Kiek mes Sodalietės pralei- melodijas. Sibelius, baigdamas 
džiame niekniekiams? PAGAL-j šį muzikos kūrinį, išsitarė: 
VOKITE. Padarę tą, parodyki-r’Finlandia nemirs... Ji gyvens”, 
me Amerikos išeivijai, kad A-į Jis pats pasidžiaugė savo tau- 
merikos lietuvaitės Sodalietės; tos žmonių jausmais, 
yra patriotingos ir mielaširdin-! Kelios mūsų Naujosios Angli-

1 jos Sodalietės taip jaučiasi savo 
širdyje kaslink savo tėvelių 
tautos. Jūs visos esate kompo
zitorės; savo kasdieniame gyve
nime jūs rašote savo gyvenimo 
melodijas. Ateis dienelė, kada 
kiekviena Sodalietė atsistos 
prie savo gyvenimo dirigavimo 
vietos ir akyvaizdoje savo tėve
lių, giminių parodys, kokia lie
tuvių tautos laimei ji sustatė 
kompoziciją. Laiminga bus toji 
Sodalietė. kuri parodys, kad ji j 
sunkiai per visą savo gyvenimą 
rašė lietuvybės naudai nedils- 
tančias, 'melodijas. Ji savo uo
liu lietuvišku patriotizmu pa
liks simfoniją — “LITHUA- 
NIA”... nelaiminga bus toji so
dalietė, kuri paliks nykstantį 
“jazzą”.

*
. Eventam Tėvui
Dovana

Kas metą visi pasaulio Soda
liečių skyriai šventajam TėvuiI

> Pijui XII skiria Kalėdų dova
nėlę. Ši dovanėlė yra dvasiškas 
bukietas maldų.

Jūsų kuopos pirmininkė per 
ateinančias dvi savaiti lankysis 
pas jus asmeniniai ir klaus kiek

gos mergaitės.

*

MARIJA
Tavo esmi aš, Marija, 
Motin, mūs’ brangiausia. 
Tavy sielos mūs’ atgyja. 
Meilė mūs’ skaisčiausia!

Tu juk Motina Švenčiausio, 
Žemėj Jį globojai,
Meile Tavo Tu skaisčiausia 
Už mus Jį aukojai.

Tu mylėdama žmoniją
Mums davei Jo Širdį 
Ir Ji merdinti atgijo 
Per Jo meilės mirtį!

Tavo esmi aš, Marija. 
Jau per amžius Tavo!
Per Tave siela įgyja 
DIEVĄ—meile savo.

Kada ožys gyveno kareivinėse tinginiaudamas, 
tai jis buvo liuosas, bet kaip atėjo eilė jam gauti “pir
tį”, tai tuomet oželį už ragų ir prie stulpo, o jo “bosai” 

į pet maskas užsidėję pradėjo su šepečiais šveisti šonus. 
Kam reikėjo jiems užsidėti “gas-maskas”? Kas atspės?

nas, vaisiai ir žali pašarai.
„. . . . . .. ... Jei gyvuliai su pašaru ne-

gauna vitamino C, tai jų 
_| mėsa ir pienas pnesskor- 

butinio veiksnio neturi. 
Švieži - žali kopūstai vita
mino C turi 50 kartų dau
giau ir citrinų, apelsinų 
sunkos 35 syk, daugiau, 
negu geriausias pienas.

VITAMINAS D.
Žmonijoje yra labai pa

plitusios kaulų ligos — ra- 
chitas ir osteomaliacija. 
Rachitu daugiausia serga 
maži vaikai. Rachitas pasi
reiškia nenormaliu skeleto 
augimu: kaulų kremzlės 
audiniai menkai jungiasi 

į su mineralinėmis drusko
mis (anglies rūgšties kal
cis CaCO ir posforo rūkš- šmę turi motinos organiz- 
ties kalcis Ca; (PO4)2 mas vaisiaus augimui), 
priešskorbutinio ir nekie- 
tėja . Dėl medžiagos

Šie daviniai paimti iš gy- 
ne_ vulių pasaulio todėl, kad su 

tvirtumo pasidaro kaulų mažais gyvūnais patogiau 
kreivumų ir Įlenkimų. Ra- mokslininkams atlikti įvai- įr vištos laikomos lauke

Ko trūksta mūsų 
Sodalicijai?

Jūsų redaktorius norėtų išgir
sti iš įvairių miestų Sodaliečių, 
ką jos mano apie šį klausimą? 
Ar mūsų Sodalicija yra 0. K., 
ar jai trūksta ko nors. Atsisėsk, 
paimk plunksną į rankas ir pa
rašyk ką nors. Gal tau išrodo, 
kad tavo mintys ir pastabos 
nesvarbios, bet kitiems jos bus 
kaipo akstinas prie geresnio 
veikimo ir pasišventimo. Kas 
žino, gal kaip tik tavo pastaba 
bus tas galingas garstyčių grū
delis, apie kurį girdėjote perei
tą sekmadienį savo bažnyčioje 
laike skaitymo šventos Evan
gelijos.

FINLANDIJA
Ar nori atgaivinti savo darbo 

įerzintus dirksnius ? Atsisėsk 
prie savo radio ir uždėk Sibeli
jaus plokštelę vardu ‘FINLAN-

chitas įsigali nuo netaisyk- L - *_ _____  2 ‘ ‘
lingo medžiagų pakeitimo, mokslo patyrimai daug pa- 
organizme. Šį reiškinį su- j sajr rĮel žmogaus.
kelia mineralinių druskų, vitaminas D turi didelės 
D ir kitų vitaminų stoka įtakos į augimą; didelėmis 
maiste ir saulės šviesos Pozomis, duodamas orepa- 
trūkumas gyvenamuose; rato formoje gyvūnams' 

. butuose. Rachitingi orga- daugiau mažiau yra nuo- 
I nizmai neatsparūs infekci- dingas. Organuose atsiran-

rius bandymus. Bet tie ant žalio pašaro.
(Bus daugiau)

Gyvojo Rožančiaus 

Paslaptys

nėms ligoms ir kitiems su- da sukalkėjimai. 
sirgimams. • Moksle senai kalbama a-

Osteomaliacija serga'
J suaugę ir pasenę žmonės, 

jūs šv. Komunijų priimsite,j gį |įga pasižymi kaulų SU- 
kiek sykių stacijas apeisite,! minkštėjimu dėl minėtų 
kiek Rožančių, Litanijų sukai-! druskų nutraukimo ka
bėsite už šventojo Tėvo sveika-, tiems XŪno tikslams (vai
tą. Nepašykštėkite šių gražių 
darbų. Jei kam reikia maldelių, 
tai mūsų šventąjam Tėvui, ku
ris šiais laikais neša ant savo 
pečių sunkų širdies skaudėjimo 
kryžių. Savo maldose prašyki
me Visagalio Dievo, kad, Jam 
suteiktų stiprios sveikatos, 
kantrybės ir ištvermės vesti 
žmoniją Kristaus meilės keliais.

j PasiliekaJ J ūsų

siaus augimui nėštumo 
metu ir k.). Atskiros gyvu
lių rūšys rachitu ir osteo- 
maliacija serga savotiškai.

Maiste turi būti kalcio 
posforo druskų pakanka
mas kiekis ir tinkamas 
kiekybinis santykis tarp 
jų. Prie optimalių ir nepa
togių druskų sąlygų vita
minas D visada yra nau
dingas. Jis padeda orga-

pie D — provitaminą ir D 
— vitaminą. Provitaminąis 
laikomos tos medžiagos, 
kuriose, paveikus saulės

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 386 VV. Broadway, So. 
Boston. Mass.

SEIMININKIŲ DĖMESIUI!

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knyga _ "VALGIŲ 
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasį* 
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:

"Darbininkas" -
366 W. Braadway, Be. Boston,



Antradienis, Lapkričio 25, 1941
T . . . ."Trr

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

tais, Šv. Elzbietos draugija į- 
spūdingai paminėjo “Thanks- 

Keturiasdešimties valandų at- giving Day”. Prieš mišias visos 
laidai įvyko lapkričio 14-15-16 susirinko į svetainę ir procesi- 
d.d. Pamokslus pasakė: kun. A. joj suėjo į bažnyčią. Jų inten- 
Bružas iš Nashua, kun. A. Pet- ciją mūsų klebonas, kun. P. M. 
Taitis iš Worcester, kun. J. Pet- Juras, atlaikė iškilmingas mi- 
rauskas iš Brockton, kun. A. šias ir pasakė joms pritaikintą 
Abračinskas iš Boston ir kun. pamokslą. Beveik visos narės ė- 
A. Baltrušiūnas iš Cambridge. jo prie Komunijos ir taip pasi- 
Be to, buvo atsilankę šie kuni- stiprinusios ir padėkojusios 
gai: iš Marianapolio kolegijos Dievui 
tėvai Marijonai — kun. dr. J. 
Rėklaitis — provincijolas, kun. 
dr. J. Vaškas — kolegijos rek
torius, profesoriai
Jančius ir kun. J. Malinauskas; 
iš Worcester kun. K. Vasys, 
kun. J. Bakanas ir kun. J. Pad- 
vaiskas, iš Lowell kun. P. Stra- 
kauskas, iš So. Bostono — kun. 
dr. K. Urbonavičius, kun. P. 
Virmauskis ir kun. K. Jenkus, 
iš Providence kun. J. Vaitekū
nas ir kun. Kacevičius, iš Mon- 
tello kun. J. Švagždys, ir iš 
Waterbury kun. J. Valantiejus.

Svečių kunigų kaip matom 
buvo labai daug; tik mūsų kle
bonas skaudama širdimi paste
bėjo, kad žmonių lankėsi nedau- 
giausiai, ypač sekmadienio va
kare, iškilmingoje pabaigoje 
susirinko mažai.

Altoriai buvo gražiai papuoš
ti, paskendę gėlėse. Choras, va
dovaujant muz. Povilui Sakui,
įspūdingai gražiai giedojo miš- ties p. Kuro brolio, kuris šiomis 
paras.

LAWRENCE, MASS.

kun. J.

už gerybes išsiskirstė 
linksmos į savo namus.

Aušrelė.

DARBININKAS

NORWOOD, MASS.

PRIEŠ - ADVENTINIS 
PASILINKSMINIMAS

Paskutinis linksmas vakaras 
prieš adventus įvyko sekmadie
nį, lapkričio 23 d., kuomet mū-

tingai motinos kurių sūnai tar
nauja kariuomenėje, kurios 
meldėsi į Taikos Karalių, kad 
jų sūneliai būtų apsaugoti nuo 
karo baisenybių.

Sąjungiečių nepaprastas pa
rengimas įvyks lapkričio-Nov. 
27-tą d. š. m., p.p. Sykes na
muose, 125 Bond St., 8 vai. vak. 
Įžanga į šį vakarą prieinama, 
todėl tikimės, kad visos narės 
dalyvaus ir priduos Komisijai 
savo vardus, kaip buvo pirmiau 
prašyta.

Jeigu kas iš kitų nori daly
vauti lai praneša komisijai ar
ba kuriai kuopos narei.

Tad iki pasimatymo lapkričio 
27-tą. Rengimo Komisija.

UŽUOJAUTA!

Paveikslas porodo britų lakūnus, kurie atskrido Sovietų Rusijoj imti 
dalyvumo kare prieš nacius. Viduj su šautuvu stovi raudonarmiečių sar
gybinis, tūlame rusų aerodrome.

reigas ėjo p-nia M. Sundukienė. mo neliko sveiko, išskiriant tik 
Darbavosi: A. Bačinskienė, 
Survilienė, P. Brazdžiūnienė, 
Griškienė, Tamulynienė, 
Puzinaitė, J. Tamulynas.

Sąjungietės A. Kurienei ir jos 
vyrui Pranui, kuopos narės rei
škia gilią užuojautą dėlei mir-

Moterystėn įstojo Birutė Bau
bsite su Walter Bleszinski.

dienomis mirė Grand Rapids, 
Mich.

M. S. 27-tos kp. Narės.

PADĖKA
E.
S.
E.

d.

Kaip kitados, taip ir šiais me-

dienio proga, p. Červokienė y- 
ra motina Bronio ir uošvienė M. 
S. kuopos rast. O. Červokienės.

Antradienio vakare, p. Tvas- 
kienės namuose įvyko “sur- 
prise party” p. Červokienės,

Sekmadienį, lapkričio 16 
parapijos svetainėje, pagerbi
mui ir atsisveikinimui senųjų 
kolektorių ir priėmimui naujų
jų, ta proga parapijos kleb. 
kun. P. J. Juškaitis surengė 
šaunią vakarienę. Klebonas šir
dingiausiai dėkojo seniesiems 
kolektoriams, kurie per virš 20 
metų sąžiningai ėjo jiems pa
vestas pareigas. Asmenys, ku
rie per ilgus metus be poilsio 
darbavosi parapijos naudai, y- 
ra šie: Vladas Jakas ir Jurgis 
Mockevičius. Vakarienėje daly
vavo vien ti ktie asmenys, ku- 

' rie darbuojasi prie bažnyčios. 
Dalyvavo ir Tėvas Alfonsas,

MIELAI LAUKIAMAS

gyv. 26 St. Joseph Avė., gimta- ^urįs naujiesiems kolektoriams 
j davė kvotimus. Klebonas gra
žiai įvertino p. V. Jako ir p. J. 
Mockevičiaus pasidarbavimą 
bažnyčiai, ir pareiškė norą, kad 
ir naujieji būtų sąžiningi ir 
nuoširdūs darbuotojai jiems 
pavestose pareigose. A.D.

CAMBRIDGE, MASS.

medinius namus. Nuo ano kar
to jau čia tokių mažų drebėji
mų buvo apie dvidešimt kartų 
ir šis smarkiausias nuo ano 
pirmojo. J.K.M.

WORCESTER, MASS

Są- 
na-

PALENGVINIMAS 
NUO VARGINANČIŲ 

DIEGLIŲ IR SKAUSMŲ

Po apendiko operacijos. Ken- 
more ligoninėje sveiksta p-nia 
S. Gilienė. Linkime poniai S. 
Gilienei greit išsveikti. Taip-gi 
buvo sunkiai apsirgusi p-lė Eli-j Los Angeles, taip kaip Euro- 
sa Bubliauskaitė ,ir p. A. Over- poje, žmonės apsipratę su ka- 
ka (jaunasis).

LOS ANGELES, CAL

JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER

rais ir aniems nebaisu jie. Los 
Angeles ir apylinkėse žemės 

Columbus drebėjimas čia gyvenantiems 
Cambridge taip praprasti, kad jie nesuke- 
jubiliejinė lia jokio ypatingo įspūdžio, nes

I - _ - - - _ - - —

NAUDOJAMA PER VIRŠ 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

Lapkričio 15 d., 
svetainėje įvyko 
M-rų S-gos 22 kps., 
vakarienė su šokiais. Sąjungie- jie dažnai pasitaiko. Lapkričio 
čių parengimas labai gražiai 14, naktį, 45 minutės po 12 va- 
pavyko, nes dalyvavo gražus landos, įvyko ir pusėtinai smar- 
būrys svečių. Atsilankiusieji Ii- kus žemės drebėjimas. Daugelį 
ko patenkinti Sąjungiečių vai
šingumu. Sąjungiečių parengi
mui vadovavo p-nia A. Ambro- 
zaitienė; vyr. šeimininkės pa-

LIBERTY BAKING COMPANY į 
į UNION SHOP

Brockton, Mass. i

PAUL CLARK FORD AGENCY

Ford, Mercury and Used Cars

į Main Street Brockton. Mass. I
, JJPCKLAND MOTORU, Ine. S

' ’ į S

Lapkričio 10-tą Moterų 
jungos 5-tos kuopos garbės 
rė, p. Ona Sidabrienė, pasikvie
tė į savo rezidenciją, kuopos 
valdybą, veikiančią komisiją ir 
veikėjas: Marijoną Žemaitienę, 
muziko Žemaičio žmoną, pianis
tę Emiliją Milienę, dainininkę 
Oną Graičaitienę ir buv. pirm. 
Matildą Pauliukonienę.

Tikslas šio susirinkimo buvo,; 
nustatyti kuopos veikimą šiam 
sezonui.

1
Nutarta surengti “Pennyi 

Sale” su užkandžiais parapijos 
naudai, sausio 17, 1942.

“Military Whist party” įvyks 
prieš užgavėnes. Šio rengimo 
komisija: M. Žemaitienė, O. 
Graičaitienė, A. Milienė, M. 
Pauliukonienė.

Motinų dienai rengiama' plati 
programa —“Truth or Conseą- 
uances” 
mybė”, bus lietuviškai ir ang
liškai. Tai bus naujas veiksmas.

Metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 1, 1941. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti. Bus val
dybos rinkimas, baliukas ir Ka
lėdų diedukas su dovanomis, 
tad visų narių prašome atsineš
ti 25 centų vertės dovanėlę.

Pabaigus svarstyti reikalus, 
p. Sidabrienė pakvietė 
prie stalo, 
užkandžiais

Praeitas 
seimas, Onai Sidabrienei sutei
kė garbės narės vardą už jos 

* uolų pasidarbavimą u>rganizaci- 
jai. Ji yra mūsų kuopoi pažiba 
— pavyzdys visoms — darbšti, 
kukli, nuolaidi, mandagi, žo
džiu sakant dirba organizacijos 
labui ir kelia lietuvės katalikės 
moters vardą.

Tad sveikiname p. Sidabrienę 
ir linkime dar daug metelių 
pagyventi ir toliau taip pavyz
dingai darbuotis.

Atstovės į Moterų Sąjungos, 
N. A. Apskričio suvažiavimą, i 
Lowell, Mass., lapkričio 23, iš
rinktos: Viktorija Ručinskienė, i 
Ona Puišienė, Marijona Žemai-' 
tienė, Marcelė Vaitekūnienė — 
kuopos pirm., ir V. Liutkienė.

Dabartiniu laiku mūsų kp. 
darbšti narė ir užrašų raštinin
kė, p. Ona Palevičienė, sunkiai 
serga Harvard ligoninėje. Lin
kime greitai pasveikti.

V. K. narė.

DU NAUJI KAPAI
Pereitą pirmadienį, lapkričio 

17 d., buvo supilti net du nauji 
lietuviški kapai. Tą pačią dieną 
iš Šv. Alfonso bažnyčios buvo 
palaidoti a. a. Apolonija Zagur- 
skienė ir Martynas Riklickas. 
Abudu buvo seni Baltimorės 
gyventojai, abudu buvo gerai 
žinomi šios kolonijos lietu
viams. Zagurskių senukė sirgu
liavo jau per daugel metų, o s4 mokyklos vaikučiai išpildė 
mūsų Martynas buvo ligonis tik 
kelis mėnesius. Abudu mirė ap- 
rūpinti bažnyčios šv. Sakra-

‘ mentais. Zagurskienė turėjo 
■ laimę susilaukti paties klebono 
i kun. Lietuvniko, kuris atkalbė
jo maldas prie mirštančios. Ji 
turėjo virš 80 metų amžiaus. 
Kun. Dubinskas kuris per dau
gel metų aprūpino senelę šv. sa
kramentais atnašavo šv. mišias 
ir suteikė paskutinį palaimini
mą ant kapinių. Kun. dr. Men
delis atgiedojo egzekvijas ir 
šv. mišias už a. a. Martyno 
Riklicko vėlę. Amžinąjį atilsį 
duok mirusiems, Viešpatie, o 
liūdinčius gyvuosius lai ramina 
tas pats gerasis Viešpats.

savo metinį didįjį parodymą, 
kaip savo tėveliams taip sve
čiams, kurie atsilankė šv. Al
fonso svetainėn tą vakarą.

KUN. McVANN GRĮŽTA
Kun. dr. Mendelis šią savaitę 

gavo laišką nuo Paulisto kuni
go tėvo McVann, kad šis grįžta 
į Šv. Alfonso parapiją ketu
riems advento sekmadieniams. 
Jau du metai kai kun. McVann 
per adventus su pagelba spal
vuotų vaizdų ir krutamųjų pa
veikslų dėsti šv. 
mūsų svetainėje. 
McVann turės ką 
Jis praneša, kad 
spalvuota ir kad
muzika prieš aiškinimą ir tam 
tikrais laikotarpiais per aiški
nimą. Įžanga dykai. Turėtų visi 
išnaudoti šią progą, ateiti pa
klausyti kun. McVann ir įsigy
ti didesnį įvertinimą šv. mišių 
aukos. Paskaitos prasidės lap
kričio 30 d. ir bus laikomos nuo 
8 vai. iki 9 vai. kas sekmadie-

Nashua, N. H. — Spalių 19 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos svetainėje, mūsų giminės ir 
prietemai surengė šaunią pager
bimo pramogą, 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties proga.

Pirmiausia dėkojame sesutei
Onai Utkienei, Juozui Augūnui,. 
pp. Kupčiūnams, mūsų dukre
lėms Sofijai ir Marytei, Juozui 
ir Florence Utkui, švogeriui A. 
Utkui, Mitchell, už suruošimą 
“surprise party”.

Dėkojame dvasios vadams, 
kun. dr. A. Bružui, kun. J. Bu-į 
cevičiui už sveikinimus ir daly-j 
vavimą. Dėkojame daininkėms 
bostonietėms — pp. D. Januške
vičienei ir Žardeckienei; pp. 
Siauriams, Valatkienei iš Ros- 

: lindale, Mass., Marksienei, M. 
j Sakalauskaitei, Januškevičiams 
ir Nashviečiams už gražius lin- 
kėjimus, ir atsilankymą.

Už telegramas kun. dr. P.
I

j Liutkui, pp. A. F. Kneižiams, ir 
pp. Cūniams, tetai p. O. Staniu- 

I liūtei. Taipgi visiems už visas 
korteles ir laiškus, kurie mums 

j prisiuntė su gražiais linkėji
mais.

Dar kartą tariame visoms ir 
visiems širdingiausią padėką.

Juozas ir Apolonija Staniuliai.1
____________________ I daugelio korespondentų korės- 

Redakcijos Atsakymai______________ bura pavėluotos ,r
__  . jos netilps.

Kadangi pereitą savaitę dėl; Netilps sekančių korespon-
Padėkos dienos išėjo tik vienas dentų: 
“Darbininko” numeris, todėl ■ Met,

luotą: Bridgeportiečio, iš Brid- 
geport, — suvėluota; K. D., iš 
Phila, Pa., 
beth’iečio, iš Elizabeth, —tilpo 
ankstyvesnė korespondencija.

I

“Teisybė ar atsako-

namų ir visokių vietų suardė, 
sugriovė. Bet ne pačiame Los 
Angeles mieste, apie 20 ir 30 
mylių nuo L. A. miesto. Bet, 
buvo pusėtinai jaučiama ir mie
ste. Daugiausia nukentėjo Tor- 
rance miestas ir apylinkės — 
Gardena, Hawthorne, Redondo, 
Beach, Santa Monica, Santa 
Ana, Palos Verdes, Inglewood, 
ir Long Beach. Daug namų su-( 
ardyta ir nuostoliai siekia virš 
milijono dolerių, kitose vietose 
kaip kur vienas kitas namas ap
griautas, o kai kur tik langai 
išbyrėjo. Kaip kur tik kaiku- 
riuos gerokai pagąsdino, ypa
tingai, kurie iš kitų valstybių 
pribuvę, tiems gana baimės į- 

i varė, nes pasitaikė tokiu laiku, 
kad veik visi jau miegojo. Pa
justi tokį dalyką nepatyrusiam 
gana baisu. Bet žmonių negir
dėti, kad būtų kur sužeidę ar 
užmušę.

Aš čia jau gyvenau 1933 me
tais, kada buvo vienas iš gal 
smarkesnių drebėjimų, nes ma
no kambaryje tuomet 3 Va pė
dų ketvirtainiai staliukai su 
knygomis ir visokiais dalykais 
apsivertė. Tuomet nė vieno na-Į“Darbininką”

visas!
Pavaišino skaniais 
ir kavute.

Moterų ' Sąjungos

Remkite tuos profesio 
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia

mišių
Šįmet 
nors 

filmą
bus tinkama

auką 
kun. 

naujo, 
ir bus

TIKRA PADĖKOS DIENA
Ketvirtadienį buvo Maryland 

valstybėj tautinė padėkos die
na. Mūsų bažnyčioje ši proga 
buvo tinkamai sunaudota. Šv. 
mišios buvo atnašaujamos 7, 8, 
9, 10 ir 12:10 vai. 10 vai. mi
šios buvo iškilmingos su ypa
tingu pamokslu. Per visą popie- nio vakarą. 

Įtį Švč. Sakramentas buvo išsta- 
’ tytas garbinimui, o vakare nuo
8 vai. iki 9 vai. buvo šv. budė
jimo valanda padėkoti geriau
siam Dievui už visas malones 
mums čia Amerikoje suteiktas 
1941 metais. Gražus būrys žmo
nių atsilankė į šv. mišias ryte, 
nemažas skaičius galima buvo 
matyti per visą popietį ir šv. 
valandoje vakare. Matėsi ypa-

i ____________________________
_ . ... ...

nuo sun- 
moteriškė 
pastarai- 
gan dide-

Karalienė vis dar tebe-
Reiš-

Tuos, kuriuos gyvendami mylėjo^ 
me, nepamirškime jų ir jiems 

mirus. — šv. Ambr.

"MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS"

Laikraštis “Darbininkas” iš
leido labai naudingą 63 pusla- 

' pių mažą knygutę — “MIŠIŲ 
; MALDOS UŽ MIRUSIUS”.

Joje yra nevien Mišių maldos 
už mirusius, bet ir bendros tai
syklės laidotuvių, mėnesinių bei 
metinių sukaktuvių metu. Yra 
maldos išlydint numirėlį iš na
mų, prie Katafalio, maldos ly
dint iš bažnyčios į kapus ir ki
tos. Knygutės spauda aiški, rai
dės didelės. Kaina tik 20c.

i Norintieji įsigyti šią knygutę, 
įdėkite į konvertą, neregistravę 

, 20c. ir pasiųskite “Darbinin- 
; kui”, 366 W. Broahvay, So. Bos- 
j ton, Mass. ir tuojau ją gausite.

NUOTRUPOS
Senkuvienė, gyvenanti ant W. 

Lombard Street, sunkiai serga. 
Jau keli metai kaip 
kaus darbo ši gera 
nesveikuoja, tačiau 
siais laikais randasi
liam pavojuj. Sunku spėti kaip 
ligonis jausis toliau.

H. Ambrazo ir Strasdausko 
Juozo šliūbai Padėkos dienoje. 

Ona
kenčia Sinai ligoninėje, 
kiame užuojautą kaip ligonei 
taip jos šeimai. Kad gerasis 
Dievulis pasigailėtų, paskubin-

iš Worcester, — suvė- tų ligonės sugrįžimą namo.
Aną sekmadienį kun. dr. 

Mendelis dalyvavo šv. Bernar
do parapijos auksinio jubilie
jaus iškilmėse. Džiaugėsi, kad 
matęs daug naujų ir gražių 
daiktų.

suvėluota; Eliza-

35c.

65c.

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknyges

"Darbininkas", siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi.________________ _____________

GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro virbeliai, 
384 pusi. _________________________________

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciali vaikams 
maldaknygė, tinkama prie Pirmos Sv. Komuni
jos, tikro kolenkoro virieliai, miklų maldos i- 
liustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 
pusi. ______________________________________

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos 
ir lankstūs virieliai; apvalūs kampai -------------

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti 
apdarai ____________________________________

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 

su kabike________________________ __ ______
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 

555 pusi. __________________________________
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai,

raudoni kraštai, 384 pusi. __________________ 65c.
VYRAI BROLIAI, specialš vyrams maldaknygė, 

parinktos gražiausios maldos, šilkinė labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai —........... _ $1.30

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS .......................  20c.

"DARBININKAS" 
Broadway, So. Boston. Mass.

w • j I b J®

50c.

$1.25

$1.50

90c.

$1.50

$2.50

• i
i

i

i

366 W.
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Antradienis, Lapkričio 25, 1941
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DARBININKAS

J. E. KARDINOLO O’CONNELL LAIŠKAS
 e------------------------------------------ ------------------------------------

Visai Arkivyskupijos Dvasiški jai ir 
Ištikimiesiems Katalikams Sveikatos 

ir Palaimos
Gruodžio 8 d. visas katalikų pasaulis švęs garbin

gą Nekalto Dievo Motinos Prasidėjimo šventę. Tas 
linksmas prisiminimas ypatingo Švenč. Panelės šven
tumo yra brangus visam pasauliui, bet ypačiai mūsų 
mylimos šalies katalikams, nes Nekalto Prasidėjimo 
vardu Švenč. Panelė yra paskirta mūsų tautos Globo
toja. Ypatingu būdu mes esame pašvęsti nekalta jai 
Kristaus Motinai ir džiaugsmingomis širdimis ir sie
lomis sutinkam šią progą pagerbti ir pašlovinti visas 
dorybes ir garbę tos, kuri buvo verta tapti mūsų Išga
nytojo Motina. Ir iš tiesų, tai yra tinkama proga iš
reikšti mūsų dėkingumą Dangaus Karalienei už visas 
malones ir geradarystes, kurias mums išgavo per ga
lingą užtarymą pas savo Dieviškąjį Sūnų.

Iš tikybos mokslo ir mūsų Dievuje pasitikėjimo, 
nuo pat kūdikystės dienų mes labai dažnai esame gir
dėję apie meilę prie Nekaltai Pradėtos Dievo Motinos. 
Jos statula ar paveikslas užima garbingiausią vietą 
kiekvienuose tikrai katalikiškuose namuose. Varguo
se ir nelaimėse, ligose ir sielvartuose buvome raginami 
skubėti prie Šv. mūsų Motinos, kurios niekad neužvi- 
liąs užtarymas pas Dievišką jos Sūnų išmelsdavo 
mums dangaus pagalbą. Per visą mūsų gyvenimą, dorelių pastangas, 
mokyklose ir bažnyčiose, mūsų gerieji mokytojai ir

Šiandien visas pasaulis yra paplūdęs nedorybių ir 
nuodėmių tvane. Kiekvienas geras katalikas ir šiaip 
jau pilietis turi pripažinti, kad tamsybių jėgos labai 
uoliai darbuojasi ne tik Europoj ir Azijoj, bet ir mūsų 
brangiam krašte. Paleistuvybės, neapykantos ir gob
šumo nuodėmės tai kasdieniniai mūsų gyvenimo reiš
kiniai. Slaptai, neapčiuopiamu būdu, naikinama žmo
gaus padorumas. Šeima, tas pagrindinis valstybės ak
muo, atkakliai ardoma. Vieša dorovė gudriai ir išda
vikiškai puolama. Visokiausi dviprasmiški išsireiški
mai yra vartojami žmonių mintims ir širdims suterš
ti ir ištvirkinti. Kai kurie laikraščiai, pirmiau, rodos, 
padorūs, metė šalin savo principus ir doros taisykles 
ir plečia ištvirkimą ir nedorybę šlykščiausiose formo
se. Net radio, kurs galėtų būti mokslo ir padoraus pa
silinksminimo įrankiu, yra teršiamas dviprasmiškais 
juokeliais, dekadentiška bei atožangia muzika ir šlyk
ščiomis dainuškomis.

Mylimieji Kristuje vaikeliai, mūsų pačių sielų, 
mūsų vaikų ir visos tautos sielų gerovė rimtan pavo- 
jun yra pastatyta. Visas dorovinis mūsų brangaus 
krašto gyvenimas stumiamas į pražūtį. Reikia pagirti 
kai kuriuos mūsų pareigūnus, kad jie, padorumu ir 
savigarba vadovaudamiesi, mėgina užtvenkti tą ne
moralumo ir nedorybės bangą, tset tai ne jų vienų pa
reiga. Kiekvienas iš mūsų, turįs garbės ir krašto gy
nimo pajutį, privalo kovoti prieš tas nuodėmingas ne

Be to, ir medžiaginiu atžvilgiu žmonija sunkiai
kunigai, dievobaimingos moterys ir pamaldūs vyrai, dejuoja dėl baisingojo karo nelaimių. Sielvartai, nuos- . 
auklėjo ir ugdė mumyse pamaldumą prie tos, kurią toliai ir skurdas įsigyveno šeimose ir sunkiai slegia 
Kristus, kybodamas ant kryžiaus tarp dangaus ir že- geriausių žmonių širdis. Bet ir tie vargšai atras pa
mes, paskučiausiu mūsų atpirkimo aktu, paskyrė mū- guodą ir suraminimą, įsižiūrėję į Kristaus Motinos 
sų Motina. pavyzdį. Kad ir kilusi iš karališkos Dovydo giminės,

Mūsų prie Švenč. Panelės -pamaldumas yra toks Marija pažino sopulių ir skurdo naštą. Ji išgėrė sopu- 
pat senas kaip Kat. Bažnyčia. Per ištisus šimtmečius Hų taurę iki paskutinio lašo. Baisus skausmas pervė- 
krikščionys uoliai garbino nekaltą Išganytojo Motiną, rė nekaltą jos širdį, kai matė savo Sūnų nežmoniškai 
Visais laikais, pradėjus nuo Betliejaus, Nazareto ir kankinamą ir mirštantį ant Kalvarijos kalno. Ji pakė- 
Kalvarijos, visur skambėjo giesmės jos garbei. Įvai- lė ištrėmimo, paniekos ir neturto naštą, bet visus tuos 
rios pamaldos ir garbinimai, kokius tik galėjo sukurti vargus kentė su giliu tikėjimu ir karšta Dievo meile, 
meile degančios širdys, buvo ir yra pašvenčiami jos Jos namai buvo maldos namai ir ji niekad neabejojo 
vardui. Meilė prie maloniosios Dievo Motinos suteikė dėl Dievo gerumo ir pasigailėjimo. Ji mūsų Motina ir 
įkvėpimo kilniausiems krikščioniškų rašytojų kuri- mūsų pavyzdys. Išskyrus nuodėmę, nėra tokio sielvar- 
niams. Ta meilė stiprino šventuosius, kurie pradėdavo to, sunkenybės ir sopulio, kurio ji nebūtų pažinusi, 
kiekvieną savo darbą jos vardo paminėjimu. Marijos Tad ji turės užuojautos visiems, kurie prašosi jos glo- 
meilė pasireiškė ir prastuose Katakumbų briežiniuose bos ir pagalbos. Kiek tai milijonų motinų, kurių sūnūs 
ir garbinguose pasaulio mistrų paveiksluose. Pamal- ir vyrai yra karo fronte, randa paguodą ir stiprybę su 
durnas prie Švenč. Panelės pastatė didingas jos garbei Marija, stovinčia po Kryžiumi. Kiek tai vyrų ir mote- 
bazilikas ir sukūrė skaitlingas jos vardui pašvęstas TU išsigydė iš blogų įpročių, atsiminę apie savo moti- 
brolijas ir vienuolijas. Pats Dievas pasodino Mariją nas. Daugelis, paraginti savo mylimųjų motinų pavyz- 
ant kilmingo sosto. Jis ją pažymėjo kaipo nekaltą Pa- džiu, pradėjo vesti tobulesnį gyvenimą. Dėl tos tai 
nelę, kuri būsianti mūsų atpirkimo dalyvė. Dievo pra- priežasties Dievas ir davė mums šventąją savo Moti- 
našai paskelbė ją Pana, Mesijo Motina, ir Jo angelas ną, kad ji būtų mums pavyzdys ir geriems darbams 
atnešė jai tą garbingą žinią ir pasveikino ją “Malonės įkvėpimas.
pilnąją”. Dievas ją padarė tyriausiu, gražiausiu ir kil- Giliai susirūpinęs dvasine pavestųjų man sielų 
mingiausiu tvariniu, kurs išėjo iš Jo kūrinių rankų, — gerove, aš nuoširdžiai raginu kunigus, vienuolius ir vi- 
“mūsų suteptos prigimties išskirtina pažiba”. Apdo- sus ištikimus katalikus dalyvauti atitinkamose pa
vanojo ją turtingiausiomis dovanomis bei privilegijo- maldose ir novenose, kurios bus vykdomos prisiruošti 
mis ir dorybėmis, kurias tik Jo visagalybė galėjo su- prie Nekalto Prasidėjimo šventės. Ypatingai prašau 
tvėrimui suteikti. Sumanęs išrinkti ją savo Sūnaus jus tą dieną priimti šv. Komuniją; atnaujinti pasiža- 
Motina, Dievas jai suteikė savo malonės pilnybę.

Ji buvo tobuliausio Sūnaus — mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus tobuliausia Motina. Kristus mylėjo sa
vo Nekaltai Pradėtą Motiną ir gerbė ją už sielos tobu
lybę ir malonės pilnybę. Mylėją ją neišmatuojama die
viška meile kaipo savo Motiną ir mums ją motina pa
skyrė. Bet drauge su ta nepalyginama dovana atėjo čiausią musų Motiną, mes darome tai, ką pats Kristus 
mums ir iškilmingas dieviškas įsakymas: “Mylėsi tavo liepė mums daryti, kada ją mums atidavė paskučiau- 
Motiną”.

Šventoji Motina Bažnyčia mus moko, kad nėra 
geresnio būdo Švenč. Panei pagerbti, kaip sekti jos 
gyvenimą ir pavyzdį. Ji mums Dievo duota prietelė, 
vadovė ir patarėja. Joje randame dorybių ir šventumo 
tobulybę. Ji yra Nuliūdusių palinksminto ja. Krikščio
nių pagalba, Nuolatinės Pagalbos Motina, Geroji Pa- ir tvarkos palaima. Maldauk Dangaus ir žemės Vaido
tam ja. Ir jei kada mes, jos vaikeliai, esame ar buvome vą, kad parodytų žmonijai, kaip tuščias ir bergždžias 
reikalingi jos pagalbos, paguodos ar patarties, tai tik- yra gobšumas, žiauri puikybė ir beširdis nuožmumas,

dėjimus garbinti ir mylėti Dangišką Išganytoją ir 
Švenčiausią Jo Motiną. Prašau, kad tasai jūsų pamal
dumas tesėtų per visą Nekalto Prasidėjimo oktavą. 
Nėra geresnio pasiruošimo vertai sutikti atvykstantį 
Kūdikėlį Kalėdų dienoje, kaip tinkamas pagerbimas 
Jo Motinos jos garbingoj šventėj. Garbindami Šven-

siuose kančios momentuose ant Kalvarijos kalno.
O, Nekaltai Pradėtoji Kristaus Motina, prašyk 

savo Dieviškąjį Sūnų, kad teiktųsi grąžinti ramybę ir 
taiką į mūsų pasaulį, kurį drasko bedievybės vaisiai— 
nežmoniška neapykanta, gobšumas ir puikybe. Pra
šyk Visagalį Dievą, kad karo suirutę pakeistų taikos

rai šiuo momentu.

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų................................  $2.00
Imant sykį į savaitę metams.......$2.00
Pusei metų ..... ........................... $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, South Boston, Mass.

kurs siekia sunaikint viską, kas žmogaus protui ir šir
džiai yra brangiausia. Išprašyk mums, Šventoji Moti
na, stiprybės panešti vargų ir kentėjimų naštą, su ta 
kantrybe ir Dievo valiai nuolankumu, kuriuo pasižy
mėjo kiekvienas tavo žemiškojo gyvenimo momentas; 
kad per ištikimybę šventiems Dievo įsakymams, per 
tavo Dieviškojo Sūnaus meilę ir tavo švento gyvenimo 
sekimą, būtume vis arčiau ir arčiau vedami prie Die
viškosios Jėzaus Kristaus Širdies. O kada šios sunkios 
dienos praslinks, kada visos šio pasaulio tuštybės iš
nyks, tarsi šešėliai prieš saulę, mes, Dievo malonės ir 
tavo užtarymo padedami, galėsime surasti kelią, kurs 
veda į dangaus ramybę ir poilsį prie tavo Dieviškojo 
Sūnaus sosto.

Dievo Apveizdos parėdymu, aš 82 metai atgal, 
kaip tik šios šventės dienoj, pradėjau gyventi. Vos sa
vo kūdikiško protelio sąvoka pradėjau tai suprasti, 
dievobaiminga mano motina jau mane įsąmonyjo, kad 
esu ypatingu būdu pašvęstas Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos globai. Tą globą aš jutau per ištisą ilgą mano 
gyvenimą. Iš Dievo valios ir parėdymo, jau nuo pat 
jaunystės man teko susidurti su tokiomis gyvenimo 
sunkenybėmis, asmeninėmis ir viešomis, kad nieku 
būdu nebūčiau jų nugalėjęs, jei bebūčiau visiškai pa-

-r--r-

*

Per Jung. Valstybių manievrus, kurie vyko Carolina valstybėse bu
vo ir “sužeistų”, kurie buvo paimti ir išvesti tik su pagelba mulų, ant ku
rių sketeros uždėjus ‘ligonį’ su neštuvais išvesdavo iš nepervažiuojamų 
vietų, kaip paveiksle, kad parodo.

Pennsylvanijos Žinios
j darbus, su dideliu atsidėjimu ir 
reta kantrybe ant savo pečių 
nešė dabartinis klebonas kun. 

* M. J. Urbonas. Tiek pradinėje, 
' tiek aukštesnėj mokykloj mo
ko Seserys Pranciškietės.

Lietuviai katalikai, brangin
kite savo kultūrines įstaigas. 
Teneatsiranda nė vieno lietuvių 
katalikų tėvų vaiko, kuris ne
lankytų savos, mokyklos. Tai 
yra mūs katalikų ir lietuvių 
šventa pareiga. Praeivis.

DU BOIS, PA.

GRAŽUS LIETUVYBĖS 
ŽIDINYS

Už šimto dvylikos mylių nuo 
Pittsburgho, šiaurės link, nedi
deliais kalneliais išraižytoj 
šiaurinėj Pennsylvanijoj, stovi, 
lėtai mirštąs, kaip ir daugelis 
kitų kasyklų miestelis, 14 tūk
stančių gyventojų Du Bois 
miestas. Žmonės daugumoj čia 
dirba kasyklose. Fabrikų ne
daug. Netolimoj praeityje mies
to šeimininkai nesugebėjo iš
ugdyti didesnio industrijos 
centro. Jaunoji karta, nenorė
dama kasyklose dirbti, atsi
sveikina su gimtuoju Du Bois 
ir traukia į Clevelandą, Detroit, 
ar Pittsburghą. Toks nuolati
nis “bėgimas” Du Bois miestui 
gręsia visiškas sunykimas. Ka- nes klebonas 
daise ir lietuvių čia buvo virš Clevelandą, pas kun. Andžiulai- 
300 šeimynų. Dabar klebono tį, dalyvauti vargonų pašventį-1 
kun. M. J. Urbono suteiktomis nimo iškilmėse.
žiniomis beliko vos 150 šeimy
nų. Tačiau ir šių šeimų nemaža vyko pereitą sekmadienį, prisi- 
jaunimo išvyko į kitus miestus rinko daug žmonių. Stalai buvo 
ieškoti darbų. Nors maža kolo- gražiai aprėdyti ir gėlėmis ap- 
nija, tačiau stilingą turi bažny- rėdyti ir apkrauti visokiais ska- 
čią, po kuria yra erdvi svetainė, niais valgiais. Mūsų šeiminin- 
mokykla, kurią lanko apie 150 kės, apsirengusios buvo su gra- 
mokinių. Ir nevien tik pradinę žiais baltais sijonėliais, 
mokyklą. bet ir 
(high school). Šiuo atžvilgiu 
Du Bois lietuviai gali sukonku-Į 
ruoti nevieną didžiulę koloniją, 
kuri netik aukštesnės, bet net 
pradinės mokyklos neturi. Pasi- Pittsburgho. Po vakarienei bu- 
rodo, kad gerus norus pavertus vo sudainuota keletas lietuviš- 
darbais, galima daug ką nau- kų dainelių, kurios gana gra- 
dingo padaryti. Bažnyčios, sta-jžiai išėjo.
tybos, mokyklos organizavimo Po dainų prasidėjo šokiai.

DONORĄ, PA.

lietuviškos polkos ir suktiniai. 
Visi gražiai šoko, linksminosi.

Nuoširdžiausia padėka pri- 
I klauso šeimininkių pirmininkei 
jOnai Erčienei ir pagelbinin- 
kėms. Taipgi Petrui Erčiui, jos 
vyrui, kuris savo automobilium 

’ šeimininkes vežiojo visokiuose 
vakarienės reikaluose ir visus 
važinėjimo išlaidas iš savo ki
šenės apmokėjo. Taipgi širdin
giausia padėka priklauso vi
siems parapijiečiams, kurie au
kavo valgių ir kitokių dovanų. 
Žodžiu sakant visiems ačiū, ku
rie prisidėjo ir dalyvavo toje 
gražioje ir pasekmingoje vaka- 

' rienėje.
Tegul Kristus Karalius atly

gina jiems šimteriopai už jų 
mū- sunkų darbą dėl užlaikymo JoSekmadienį, lapkričio 9, 

sų klebonas kun. Sadauskas Šv. Bažnyčios, 
pranešė, kad kitą sekmadienį, Girdėjau, kad liko gražaus 
mūsų bažnyčioj, atliks pamal- pelno parapijai. Ten buvęs. 
das Tėvas Juvenalis Liauba,! 
Pranciškonas iš Pittsburgho, 

yra užkviestas į
PHILADELPHIA. PA

VYČIŲ 3 KUOPA GRAŽIAI 
PASIRODĖ

Lapkričio 16 d., Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, Vyčių 3-čia 
kuopa vaidino “Trispalvė”, — 
(Lietuvos trispalvė vėliava). 
Vaidintojai taip sužavėjo žiū
rovus, kad kaikurie buvo su
jaudinti. Veikalas “Trispalvė”, 
trijų aktų, tikrai įspūdingas. 
Veikalą režisavo pat6 veikalo 
kūrėjas kun. S. Raila. Po vaidi
nimo dalyvavo Panelės Ausevi- 
čiūtės muzikos mokiniai. Žmo
nių salėje dalyvavo labai daug, 
jų tarpe dauk buvo ir svečių iš 
tolimesnių kolonijų.

Kaip direktorius taip ir sce
nos vaidintojai susilaukė padė
kos iš publikos gausingo rankų 

... j plojimo. Pageidaujama, kad 
~ daugiau savo iniciatyva direk- 

sitikėjęs mano dangiškosios Globotojos pagalba. Tas torius’ kun; s- Ralla» pa^irody- 
mano pasitikėjimas augo su metais, taip kad Marija, tų su savais vaidinimais sceno- 
Kristaus Motina, įrodė esanti galinga mano Užtarėja ^e‘ Lauksime- 
danguje Negalima namiršt ir šeimi-

Su giliausiu jai dėkingumu už visas man išpra-į 
sytas malones ir suteiktąją pagalbą, aš iš naujo jai 
pareiškiu tikro sūnaus meilę ir atsidavimą. Ir aš pra
šau kiekvieną iš jūsų, mano mylimi Kristuje vaikeliai, 
atminti mane savo maldose ir šv. Komunijoje gruodžio 
8 d., kad aš per tą trumpą laiką, kurs man dar bus leis
tas gyventi, užsitarnaučiau būti vertas ir tolesnės jos j 
globos ir galingo užtarymo pas Dievišką jos Sūnų. Ir j 
iš mano pusės, pasižadu už jus melstis, kad ir jūs kaip 
ir aš, galėtumėt patirti, kokia geradarė ir prietelė yra 
mūsų Nuolatinės Pagalbos Motina.

O, Dangaus Karaliene, prašome Tave, priim visų ninkas ’ j°onas Mickūnas? gana 
tavo vaikelių maldas. Užlaikyk mus vieningus tikėji- vargonus ir chorą val.
me ir tavo Dieviško Sūnaus meilėje. Išprašyk jiems do Kiek jaUčiaxna, ir pas var- 
nuo Visagalio Dievo tų malonių, kurios taip reikalin- gonininką randasi nesmagumų, 
gos, ypač šiais laikais, padoriam ir ištvermingam krik-;nes iš savo uždarbio neįmano- 
ščioniškam gyvenimui. Tegu tavo pavyzdinga minties mas pragyvenimas. Nauja cho- 
ir sielos tobulybė padeda mums sulaikyti geidulių ban-iro va]dyba; pirm. _ Alebrtas 
gą, kuri gręsia pavieniems žmonėms ir visai tautai. Rupšys rašt _ Nellie Skiotis> 
Globok, prašome tave, mylimą mūsų šalį. Prašyk Dan-'kas_ Kazys Margevičius. K.D. 
gaus ir žemės Valdovą, kad suteiktų taiką, ramybę irt , ___
vienybę mūsų kraštui ir visiems jo gyventojams. : PfetU Amerikoje KcIlORBS

Ir su ta Bažnyčios malda nuolat ir nuolat kartoki-j - - — -
me:

“Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus 
nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandoje”.

VVILLIAM CARDINAL O’CONNELL,
Bostono Arkivyskupas.

i ». *. ų m »

Parapijos vakarienėje, kuri į-

pasi- 
aukštesnę puošę kaip tinka švarioms šei

mininkėms prie stalo. Patarna
vimas kuogeriausias.

Žmonių privažiavo netik iš a- 
pylinkės miestelių, bet net ir iš

Negalima pamiršt ir šeimi
ninkių, kurios sušilusios, kepė, 
virė grybus, (mat buvo grybų 
balius). Rengėjams, šeiminin
kėms, direktoriui ir Vyčių 3 
kuopai reiškiame padėką už 
gražų parengimą. K. D.

PARAPIJOS CHORAS 
STIPRĖJA

Šv. Kazimiero parapijos cho- 
. ras vis gerėja - stiprėja, tai 
j iabai džiugina. Vietos vargoni- 

, Jonas Mickūnas, gana

įspūdžiai

Lapkričio 16,1941.

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir verti 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar 
btninkas", 366 W. Broadwav 
Btr. Boston, Mirti.' <



Antradienis, Lapkričio 25, 1941

VIETINĖS ŽINIOS
^■Muuniiu—................................*............. — —

ŽINUTES Liudijo Pranas Ward ir Angelė 
Berardi.

Lapkr. 16 d., mirė penkias 
dienas pasirgusi, Agota Jelmo- 
kienė (Pilviniūtė), 43 metų am
žiaus, gyv. 173 Westville St., 
Dorchester. Ji paėjo Tryškių 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 21 metą. Paliko vyrą Juoza
pą, dvi dukteris, tris brolius ir 
tris seseris. Palaidota lapkr. 20 
d., iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuose. 
Laidotuvėse buvo minios žmo
nių.

Lapkr. 18 d., Juozas Gudukas 
apsivedė su Kazimiera Adomė- 
naite. Liudijo Albertas Talan- 
dzevičius ir Virginija Valiulytė.

f

Lapkr. 23 d. tapo pakrikšty
tas Richardo ir Marės (Janku- 
naitės) sūnus vardais Richar
das Vilimas. Kūmai buvo Pet-! 
ras Griciūnas ir Ona Stankaitė.

Tą dieną ištekėjo Ona Bra- 
zinauskaitė už Morkaus Norton.

! Lapkr. 20 d., Jonas Pavydis 
apsivedė su Rūta Marijona Mor
ris (Maurušaitytė).

Lapkr. 20 d., Morris Melchin 
apsivedė su Albina Gatulyte. 
Liudijo Liudvikas Melchin ir 
Marė Mediro. .

Tą dieną tapo pakrikštyta 
Patricija - Ona Jono Raškaus
ko (Russell) ir Katrės (Coto- * I
ne). Kūmai buvo Vilimas Green 
ir Marė Žukauskaitė.

Tą dieną lankėsi bažnyčioje ir 
klebonijoje: Kun. P. Juškaitis, 
kun. J. Vosylius, MIC., kun. J. 
Daunis, kun. J. Žuromskis, klie
rikai J. Bernatonis, A. Janušo
nis ir Kontautas.

—
Tuo pačiu laiku tapo pakrikš

tytas Povilas - Klemensas Pet- 
rro ir Onos (Kudaravičiūtės) 
Mažrimų. Kūmai buvo Albertas 
Treimontas ir Patricia Survi- 

I laite.
i

Taip pat pakrikštytas Jonas 
Vilimas Preskinių Jono ir Mari
jonos (Sabaitės). Kūmai buvo 
Albertas Talendzevičius ir Ona 
Sabaitė.

TENS OF THOUSANDS of the 
above Red Cross poster have been 
distributed throughout the country 
to keynote the organization’s an- 
nual drive for membership support. 
Aid to the Army and Navy forces 
is giving the Red Cross its busiest 
year in more than two decades.

laitytė. Daugiausiai skaudžios 
meilės pergyventi turėjo sūne
lis Jurgis, šią rolę atliko Petras 
Kupraitis.

Pertraukos metu žaviai padai
navo keletą dainelių p. Baraus
kas. Publikos buvo pilnutėlė sa
lė. apie 400. Visuose salės kam
puose girdėjosi balsai, kad vei
kalas būtų pakartojamas.

Pelnas buvo skiriamas para
pijai. P.K.

Operos Artistė p-lė Apoloni
ja Stoškiūtė Lankėsi 

Darbininke"

PIRK APSIGYNIMO mas, skiepe pečiai, atskirj
TAUPYMO BONUS ’

IR ŽENKLUS

V.

kiekvienai šeimynai, visos 
kieto medžio grindys. La
bai graži ir paranki vieta,

I

Į

Lapkr. 16 d., Albertas Česnu-j Antradienio vakare, po Šv. 
levičius apsivedė su Ona Mor- Teresės Novėnos pamaldų, baž- 
ris. Liūdi jo Julius Visockis ir nytinėje salėje, 
Ona Bukerick.

K. Kaip aš galiu nuola- arrt* L>udley Št. EI stoties, 
tos, lyg įgijęs paprotį. pir-lVe^s į17’?00 galima 
kti Apsigynimo Taupymo Plr^t! tik uz $9500, ir su 
bonus ir ženklus? i ^mokėjimu.

A. Daugiausia yra in- Mes išmainom se-
formuoti jūsų darbo įstei-jnu» namus ant naujesnių 
gą ar banką sulaikyti ma- ^ba farmų, biznių ir kitų 
žą dalį jūsų atlyginimo dėl naniU- Turime didelį pasi- 
ateities įeigų. Kad ir 10c rinkimą. Turime gerą sa- 
kasdien ar dolerį gimtadie- liūną su valgykla ant grei- 
nio proga jūs galite atidė- i-0 pardavimo labai pigiai, 
ti vieno $37.50 vertės bono arba mainysim ant gero 
pirkimui per metus. 3<N šeimynų namo.

Pirk apsigynimo Taupy- Prekės žy.miai kyla aukš- 
mo bonus ir ženklus. • tyn. Neatidėliodami, kreip- 

■ .......... . kitės prie Adv. Gailiaus dėl
ĮVAIRUS SKELBIMAI platesnių informacijų.

Boston Reolty Trust
317 E Street 

South Boston, Mass.

K.

Rengiamojo koncerto proga, 
kuris įvyks sausio 25 d., 1942
m., Jordan Hali, Bostone, tikslu 
nukentėjusius nuo karo lietu
vius sušelpti, šeštadienį, lapkri
čio 22 d., 5 vai. vakare “Darbi
ninke” lankėsi artistė p-lė A- 
polonija Stoškiūtė. Su artiste 
drauge atvyko jos mamytė, po
nia Stoškienė ir jos sesutė Do
na.

Pasitikti p-lę artistę kiek ank
sčiau atvyko “Darbininko” ad- 
ministracijon 
rengiamojo koncerto 
sekretoriato 
Jankauskas, 
kas ir Dr. 
propagandos

Pasidalinusi

Amsie Naujoj Vietoj
Šiuomi pranešam, jog gerai ži

nomas Apdraudos ir Real Estate 
agentas, Wm. A. Amsie, perkėlė 
savo rezidenciją ir ofisą į naują 
ir parankesnę vietą 30 CAR- 
RUTH STREET. Dorchester, 
Mass. Antra gatvė nuo Ashmont 
Elevated Stoties. Telefonas tas 
pats GENeva 3719. Turėdami 
apdraudos ir Real Estate reika
lus kreipkitės pas jį po viršmi- 
nėtu nauju adresu. Jis jums pa-

* tarnaus gerai ir teisingai kaip ir 
visada. (12-14)

(VAIRŪS skelbimai___________ I

Panelė Apolionija Stoškiūtė, 
neseniai grįžusi iš Berlyno, lap-: 
kričio 22 d., lankėsi “Darbinin
ke” ir klebonijoje. Kartu su ja 
buvo jos motinėlė, sesutė ir pa
nelė Domicėlė Kiburytė. Panelė 
operos artistę pasitiko Bosto
niečiai, koncerto rengėjai — p. į 
adv. A. Jankauskas, rengimo 
komisijos pirmininkas ir Dr. 
Pr. Galinis, spaudos komisijos

i

“MEILES ŠVIESA" 
GCMžAUblAl 

PAVYKO Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

įvyko sėkmin
gas susirinkimas Lietuvai gel
bėti — panelės Stoškiūtės kon- 

išpirko 
$140.00. 
išduota 
suženk-DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

I

Lapkr. 19 d., Juozas Ward certo rengėjų. Tikietų 
apsivedė su Morta Vedeikyte. šiame susirinkime už

■ ■ ■ ' i. —i Pardavėjams tikietų
500. Visi tikietai yra
linti. Pirmiau eina geriausi ti
kietai. Tikietų galima gauti 
“Darbininke”, pas ponią B. Cū- 
nienę ir komisijos susirinki
muose. Komisijų susiriinkimas 
įvyks pirmadienį, lapkr. 24 d., 
8 vai. vak., bažnytinėje salėje.

pirmininkas.

"GARNYS"

I-----------------------------------------------------------------------------

i Tel. TROwbrid9e 6330

' J. Repshis, M. D
j
i
i

(REPŠYS) 
Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Lapkr. 19 d., 8 vai. v., para
pijos salėję, sodalietės, vedė 
sėkmingą parengimą. Jos ten 
turėjo kortavimą, užkandžių ir 
paveikslų programą. Paveiks
lus rodė kun. K. Jenkus, sodali- 
cijos dvasios vadas. Žmonių at
silankė pilna salė.

Sekmadienį, lapkričio 
š. m., 4:15 vai. po pietų, pp. Jo
nui ir Elzbietai (Tamulevičiū
tei) Kumpams, gyv. 19 Lyon 
St., Dorchester, Mass., “Gar
nys” paliko dukrelę. Motina ir 
dukrelė sveiksta Dr. Duserick, 
priežiūroje ir p-nios Paulinos 
Šlažienės rūpestingoje globoje.

DEBIUTAS “MESIJAS" 
BOSTONE

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kibutis
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12, nuo 1 iki 5:30; 7-9 
Trečiadieniais nuo 9 iki 1 vai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Mozu-
Kava-
Liūdi-

Lapkr. 22 d., Jurgis 
raitis apsivedė su Alena 
liausk iene (Beleckaite). 
jo Antanas Kraučialis ir Adelė 
Paleckienė.

i Tą dieną apsivedė ir Mykolas 
Miliauskas su Pranciška Griga- 
ravičiūte.

Gruodžio 14 d., sekmadienio 
vakare, Symphony Hali, Bosto
ne, atvyksta debiutuoti keturi 
jauni ąrtistai su Handel ir Hay- 
den Draugija. Vaidinime “The 
Messiah” dalyvaus artistai ir 
choras iš 250 balsų. Veikalas y- 
ra gražus ir lankytinas.

REIKALINGA patyrusi mo
teris arba mergina prie namų 
ruošos darbo. Gaus savo kam
barį ir valgį. Gera alga—$12.00. 
Telefonuokite —GARrison 0693.

(18-25-28)

MIRĖ — Lapkr. 29 d., mirė 
Magdalena Mileikiūtė, 68 metų, 
gyv. 376 West 2nd St. Paėjo 
Nemajūnų parapijos. Ameriko
je pragyveno 40 metų. Paliko 
brolį ir seserį. Tapo palaidota 
iš šv. Petro par. bažnyčios, lap
kričio 23 d., 2 vai. p.p., šv. Be
nedikto kapuose. Šv. Mišios at
giedotos pirmadienį, 8 v. r.

FOOTBALL 
ŽAIDIMAS

Pereitą sekmadienį, lapkričio 
|23 d., Šv. Petro parapijos po- 
; bažnytinėje salėje, otn t>t., bo. 
Bostone, Mass., buvo suvaidin- 

. tas gražus veikalas “Meilės 
Šviesa”. Veikalą vaidino para
pijos choristai ir jų draugai. 
Veikalas parašytas kun. Knei- 
žio, Norwood’o lietuvių parapi- 

! jos klebono. Vaidinimą aty- 
23 j į džiai sekus, reikia pabrėžti, kad 

veikalas, atmetus kaikurias 
smulkmenas, gana intriguotas, 
atatinkąs publikos dvasią ir pa
remtas gyvenimo faktais. Tokį 
veikalą buvo nesunku artis
tams vaidinti ir pagauti vei
kiančių asmenų charakterį.

Veikalo turinį sudaro vienas
gražios ir antras išsiskyrusios ■CLr'-ai i ia^a

! tyje ir turėjo pasikalbėjimą su 
daugeliu žymesnių asmenų.

Reikia priminti, kad šis įvyk- 
stąs operos artistės A. Stoškiū
tės koncertas yra pirmasis jos 
koncertas Amerikoje. Kas gi 
nenorės išgirsti jos pirmojo! 
koncerto ir pamatyti šios buvu-' 

Berlyno operos žvaigždės? moteris

p-lė Kyburvtė,
komiteto

narė: adv.
komiteto pirminin-
Galinis, J 
komisijos narys.

įspūdžiais su Krautuvė gerai įrengta, 
rengiamojo komiteto nariais ir tuvės frontas švarus 
po,interview su laikraščio “Bos- paskutinės mados, 
ton Post” reporteriu, 
tistė Stoškiūtė
svečiais išvyko padaryti
parapijos klebonui ir jo asisten
tams klebonijom

Tą dieną p-lė artistė atvyko iš 
Worcester, kur ji pas tėvelius 
praleido Padėkos dienos šventę. 
Tą pat vakarą artistė 
vakarienę Copley Plaza viešbu-J uutes.

koncerto PARSIDUODA Batų Krautuvė
v I

_ • ant Broadway. So. Bostone, 
krau- 

ir pagal;
r_______________ Cash regis-!

p-lė ar- ter ir krautuvės fikčeriai. At-I 
su palydovais sišaukite: P. O. Box 5, So. Bos- 

vizitą ton, Mass. (24-28-2) Į

PARSIDUODA 3 šeimynų na
mas, kuriame ir basmente yra 
įtaisytas flatas; 4 baltos sin-

I kos. 4 bath rooms. Nueiti į
turėjo Ashmont Station ima tik 2 mi- 

Atsišaukite: Mr. Mad- 
den, 93 Ashmont St., Dorches
ter, Mass. (24-28-2)

I

— - ■ j ■ ■ —:—;------------

Oueen Am Laundry

7-11 Ellery St.,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus 

Pajiniame ir pristatome 
į namus dykai.

neša 
žmo-

Marianapolio Kolegijos Foot- 
ball ratelis žaidžia su Providen- 
ce College Freshmen rateliu 
antradienį, lapkričio 25 d., 
po pietų.

2 v.

VYČIŲ BALIUS

Lapkr. 23 d., Stasys Kavaliau
skas apsivedė su Darata Mal- 
loy. Liudijo Edvardas Lambar- 
di su Ona Lambardi.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 4VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298 

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield, St, So. Boston, Mass. 

Prot Rašt — Ona Ivaėkienė,
440 E. Sizth SL, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St.. RosiindaJe, 

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St, So. Boston, Maas. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston 
Kasos GI.—Marijona Aukštlkalnlen*.

111 H St, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais krdpkitės 
tMUi nmtnlrn'n »*Mln1nke

•V. JONO EV. B L. PA4ALPIN8*
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vlce-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield SL, So. Boston, Man.

Prot Kalt Jonas Glineckis,
5 Thomas pk., So. Boston, Mo—

Fin. Rast Aleksandras Ivaška,
440 E. 8ixth SU 8o. Boston, Mase

Iždininkių Vytimui ZalSSkaB,
613 E. 5th SU So. Boston, Mass. 

Maršalka, Jonas Zaikts,
7 Winfield SL, So. Boston, Maso

Draugija laiko susirinkimus kas tra 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio 
2 vai po pietų. Parapijos salėj, 49J 
W. Rt. SU Rnatmi. Mm*

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, dbrtovss Ir kitokius daiktus, kurk 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes Jis parduoda šviežius produktus ir ma- 
tonlal patarnauja. Nuiją J pilt kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
matote "Darbininke”.
T

Telephone COLumbia 6702

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyni n iir^būdais stogų dengėjaa 
Sodewall Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių iSsimokėjlmu 

TURI 25 METŲ PATYRIMU.
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas—Kainos žemos 
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

JEI JŪSŲ DARBAS YRA 
PAVOJUJE DĖLEI PA

VARGIMO IR ĮTEMPIMO 
MOSULŲ...

Šiais laikais vyras ar 
’ > negali apleisti 

P. K. darbą. Tautinis apsigyni
mas reikalauja darbo, 
nuoširdumo ir energijos, 
bet raumenų skausmas 

ian-ignli Jus sulaikyti nuo dar
kėsi daugeliui gerai pažįstamas.!^0, jūs kenčiate nuga- 
lietuvių katalikų visuomenės ros skaudėjimą, lumbago, 
veikėjas ir energingas preky- raumenų pavargimo, nau- 
bininkas ponas Kazys Vilniškis ^ok Johnson S Red CroSS 

Padėkos Plasterį, kuris jums labai 
ponai Vilniškiai palengvins. Įsigyk vieną 

^ .-•23 Siurbikus, iš vaistinės, pridėk prie 
Swampscott, Mass. ir pas žmo- skaudamos vietos ir paju- 

Podeiienę, si palengvinimą, kaip pa
so. juto tūkstančiai vartoto

jų. Pirkdamas, patikrink, 
kad būtų ant plasterio 
raudonasis kryžius, kad 
būtumei tikras, kad gauti 
tikrai Johson’s Red Cross 

i Plasterį.

I .

S1OS

I

LANKĖSI

šeimos gyvenimas.
Pirmoji šeima, rodos, 

tik laimę ir džiaugsmą 
nėms, antroji — vien vargą ir
kančią. Abi šeimas suriša reik
šmingas ir gilus žodis — meilė, 
kurią puošia pasišventimas ir 
pasiaukojimas. Šeimų nariai 
stengiasi atlikti ir išpildyti 
šventai savo pareigas ir vieni 
kitiems kuogreičiausiai patar
nauti, pagelbėti.

Veikale yra daug jumoro iri 
tragedijos. Ypatingai publiką 
sužavi jaunojo pašaliečio nai
vus piršimasis, motinos ir tėvo 
praktiškas tėviškas elgimasis— 
duktės gi jausmingas, bet ne
drąsus svyravimas.

Iš antros pusės veikale yra 
daug tragedijos: pamėlusio
vyro girtuokliavimo ir pasili
kusios jo žmonos idealus ir pa
sišventęs gyvenimas publiką 
sujaudino iki ašarų. Žiūrint iš 
šalies ir. palyginus veikalą su 
gyvenimu, atrodo turėtų būti 
daug daugiau mūsų gyvenime 
tokio tikro pasišventimo, kaip 
tos ištikimos moters. Veikalas
.......................................................... . ....

Šeštadienį “Darbininke”

iš New Haven. Conn. 
Dienos proga į 
viešėjo pas ponus

South Boston Gange

BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūąų karas ilgai laikytų Ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų Ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

ligrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.
. ■ ------'........... ....

GRABORIAI
Kaip jau žinote, L. Vyčių 

Centro balius įvyks šį šeštadie
nį, lapkr. 29 d., Municipal 
Building salėje. So. Boston, 
Mass.

Šis Vyčių balius bus vienas iš 
įspūdingiausių, nes į jį žada at
važiuoti jaunimo iš visų lietu
vių kolonijų. Teko sužinoti, kad baigiasi tragingu girtuoklio ir 
labai daug atvažiuoja iš Wor-I bedievio vyro žuvimu.
cester, Hartford ir ypač iš New! Visi artistai savo roles atliko 
Yorko. Gi, kitos vyčių kuopos'labai gerai. Tikrai juokis ir no-i 
irgi žada skaitlingai dalyvauti. į rėk, matydamas šeimos galvr,

Kadangi tiek daug rengiasi muz. R. Jušką, dainuojantį gy- 
atvykti iš kitų kolonijų, todėl venimu patenkintą; motiną,' 
So. Bostoniečiams reikėtų skait- ponią Juškienę, ištikimai pil 
lingiausiai dalyvauti ir atsiian-1 danei ą motinišką piršlio parei- 
kiusius svečius iš tolimesnių gą: naivųjį jaunikaitį, Ant. Pa- 
kolonijų gražiai, maloniai pri
imti.

Kas svarbiausia, tai, kad su 
įžangos bilietu, turėsite progos 
laimėti $30.00. J šį balių nuošir
džiai kviečiame, visus senus ir 
jaunus, lai tėveliai ateina su 
sūnumis ir dukrelėmis, o gi jau* 
nimas lai atsiveda tėvelius, 
linksmai praleisti šeštadienio 
vakarą.

Apart viso to, bus užkandžių 
ir skanių gėrimų. Nė vienas ne- 
likite namie, bet visi į vyčių 

Kv.balių šį šeštadienį.

nos motiną, ponią 
gyv. 25 Old Harbor St., 
So. Bostone. Sekmadienį ponai J 
Vilniškiai išvyko atgal į New 
Haven, Conn.

Pirmadienį, lapkr. 24, š. 
lankėsi “Darbininke” p-lė 
fija Jegeievičiūtė iš Bristol, Ct. 
Atsilankymo proga pasipirko 
knygų ir užsiprenumeravo 
“Darbininką”.

m., 
So-

JAUČIATĖS BLOGAI?

žasį, drebančiai prašantį moti
nos dukrelės rankos ir gerąją 
dukrelę, p-lę H. TaruškaitęJ 
svyruojančią sutikti savo lai-' 
mę. Toliau tikrai buvo malonu' 
gėrėtis ištikimąja, pasišventu
sią mokytoja ir žmona, p-le M. 
Sykes; geru ir rimtu kunigu/ 
P. Averka: bet gaila buvo žiū-j 
rint nelaimingo girtuoklio vyro, 
kurio rolę gerai atliko P. Ver- 
večka. Ponia Kalvienė sukėlė 
įdomumo, daugiausia ji atsklei
sdavo visas paslaptis. Šią rolę 
labai gabiai atlikb^IČ Marčiu-

TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BŪDU
♦ Kuomet kankinatis vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau-i 
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modernišku būdu —i 
kramtykite FEEN-A-MINT. Ši 8ko-‘ 
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik-' 
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Fa-: 

Daugelis ateivių nežino šio kramtykite FEEN-A-MINT einanti 
svarbiausio dalvko — metu lai- &ulti “ sekanti tikrai jausitej barniausio aaiyKO metų, tai lr vgi jausitės puikiai.
vo ir vietos — kada jie atvyko Visai šeimai pakelis kainuoja tik 

Į į šią šalį. Šie dalykai reikalinga 
žinoti, norint gauti pirmuosius

: ir antruosius popierius.
Jei jūs atvykote tarp 1899 ir j____ 2

1929 metų, savo laivą, datą ir 
vietą gali rasti knygelėje, kurt 
yra išleista Laivų bendrovės. 
Kreipkitės šiuo adresu, paminė
dami savo pilną vardą ir pavar
dę, po kuriuo atvykote ir maž
daug atvykimo metus ir gausite 

i atsakymą —
246 Fifth Avė., New York City.

KURIAIS METAIS ]ŪS 
ATVYKOTE Į AMERI- 

KA?

10c I

NEPAPRASTA ! 
PROGA ; 

Pirkti labai gerą namą ir 
labai pigiai. Mūrinis 6-ių 
šeimynų po 6 kambarius 
su visais moderniSkais pa
togumais, garu v apšildo-1

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias lios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJA8 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
■ , ,»• '■

Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel COLumbia 2537

CASPER
FUNĘ^AL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

JOSCpn v. UdMt
* (kASPERASr' 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia termsnims Dykai 
ToL ŠOU Bdston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZAįETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A- Žal«t»ka» Y. E- Zaletakao 
Graborial ir Baloamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia žermehiffis dykai 

NOTARY PVBL1C
Tol. ŠOU Boaton 0815 
Tai. ŠOU B—ton 2909
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IV. KNYGŲ APŽVALGA

Kapituliacija Lenkijai — Vilnius

tos

i

v • COmP“y, fouoded

eilę metų.lapų
skar>cs»i **Vijos

*Tai Ištakiai

šaunus,
skomuos tabakas ?s 

Viduržermo.

Naujųjų .
< I.ata.Via sugena

prieskoms QUtartmę-r.e-
isai naują, YP^ to skoni’. V
apr^; J brangių Lats; .

kaip

j!L'

1941 M. Imigracija

Neseniai išėjo knyga — Lord Balfour laikėsi 
“The Geneva Racket 1920- linijos, bet Leon Bourge- 
1939”, parašyta Robert ous, Prancūzijos vyriausy- 
Bell ir išleido Robert Hale bes vardu pasipriešino ir 
Limited, Londone, Angli- nebuvo galima prieiti vien- 
joje. balsio Tarybos sprendimo, i

Šioje knygoje liečiama Taigi, pirmais Tautų Są- 
Lietuva ir ypatingai Lietu- jungos egzistencijos me-į 
vos ginčas su Lenkija dėl tais Taryba be bausmės 
Vilniaus. praleido agresijos veiks-

Autorius nurodo, kad mą”.
Tautų Sąjungos Tarybos Tarp kitų faktorių auto- 
1920 m. rugsėjo mėn. sesi- rius sako, kad jei jau nė
jo je svarstytas Lenkijos - žiūrėti to fakto, kad Vil- 
Lietuvos ginčas dėl Vii- nius buvęs Lietuvos sosti- 
niaus miesto ir Vilniaus ne pradedant XIII šimt- 
krašto buvęs mažiau pa- mečiu, stipriausias argu- 
tenkinamas negu Alando mentas Lietuvos naudai 
salų klausimo svarstymas, buvęs ekonominis. Vilnius 

“Tai buvo pirma iš dau- ekonominiai buvęs būtinas 
gelio bylų, kurioje Tautų Lietuvai, ji baisiai kentė- 
Sąjunga pasirodė bejėgė jusi be Vilniaus. Tas exo-i 
apsaugoti agresijos auką nominis argumentas ture-1 
ir leido agresoriui pašilai- jęs nusverti. Jeigu ši nuo- 
kyti ka jis jėga buvo už- monė esanti klaidinga ir) 
grobęs”. lenkų pretenzija į Vilnių!

Plačiai išnagrinėjęs ge- pripažinta, tai Lenkijos! 
nerolo Želigovskio prieš Vyriausybės veiksmas pa-, 
Lietuvą įvykdytą smurtą imti dalyką į savo -rankas 
ir Tautų Sąjungos nusista- ir jėga teritoriją užimti, 
tymą autorius sako: neapgintinas ir neturėjęs

“Aiški Tarybos pareiga būti toleruojamas nė vieno 
tokiomis aplinkybėmis bu- momento.
vo reikalauti, kad Lenkijos Reikia pripažinti, kad. 
kariuomenė būtų tuo jaus šioje knygoje autorius Lie- 
atitraukta iš Vilniaus, kaip tuvos teisę į Vilnių nagri- 
preliminarinis žingsnis nėja objektyviai ir išsa- 
ginčui toliaus svarstyti, miai.

Padėkos Dieną

NAUJA! 
vaistai puikūs!... 
Naujam smagu
mui kas tai nau
jo tapo pridėta ir 
prie Old Golds!

£ •

Nuolankus Prš
I

f — ...Mažiausia Nuo 19JT M. thGG. Kun

Šiuo turiu garbės praly

 

ti DD. GG. Kun. Kleboijps, 
kad, norėdami pasinau 
TT. Marijonų dvasiniu 
tarnavimu per rengiamas 
Jų globojamose bažnyčio
se Misijas, Rekolekcijas, 
Novenas, Tridua ir pp., 
malonėtų gerokai pirm 
laiko pranešti apie tai že
miau pasirašiusiam.

Iš anksto žinodamas DD. 
GG. Kunigų Klebonų no
rus bei pageidavimus, ga
lėsiu prie jų labiau prisi
taikyti, skirstant misijo- 
nierius.

Už malonų atsižvelgimą 
į šį mano prašymą tariu

• >

Kun. K .Rėklaitis, M.I.C., 
TT. Marijonų 

klasifikuo-' Provincijolas,
pagal Marianapolis College 

teisin- Tbompson, Conn.

bizniui

)ti
a-

Imigracijos skaitlinės parodo, 
jog 51,776 ateiviai įleisti į 
Jung. Vals. pastoviam apsigy
venimui, per fiskališkus metus, 
baigiant birželio 30 d., 1940 m. 
Per tą patį laiką 17,115 ateivių, 
kurie atvyko į šalį kaipo imi
grantai, apleido Jung. Valsty
bes sugrįžti į savo šalį arba iš
vyko kitur.

Apart tos skaitlinės, 100,006 
asmenų atvyko į Jung. Valsty
bes kaip neimigrantai laikinui 
apsistojimui — svečiai
ar pasisvečiavimui, svetimų ša
lių atstovai ir pan. Kuomet 
71,362 ateiviai pačioje katego
rijoj išvyko.

Kadangi Europos dalykai pa- į 
šalino tūkstančius ateivių iš sa- nuoširdų ačiū 
vo šalies, tadgi vardai šalių, 
kur imigrantai paskiausia apsi
stojo, neduoda tikrą paveikslą, j

Sekantis sąrašas, 
jamas 1941 imigracijos 
'“rases ir žmones” yra 
gesnis —
Žydų ...... ........... ..........
Anglų ..............................
Prancūzų .........................
Vokiečių ..........................
Airių ..............................
Škotų .............................
Skandinavų (norvegų, da

nų ir švedų) ................ 1,351
Olandų ir flamų ...............  1,344
Ispanų (amerikiečių) 1,148
Rusų .........................
Italų .........................
Lenkų .........................
Kubiečių -...................
Ispanų ............... .....
Bohemian ir Moravų 
Grekų .........................
Portugalų .................
Suomių (finų) ..........
Vengrų .....................
Negrų .........................
Slovakų .....................
Syriečių .....................
LIETUVIŲ .............

Europos “rasės ir žmonės”, 
kurie nepasirodė viršminėtame 
sąraše pristatė mažiaus šimtą 
imigrantų. F.L.I.S.

TAUTINIS KALĖDŲ 
KŪTELES KONTESTAS

TT. Marijonu Misijos

1. LAPKRIČIO 24-30 dd. — 
Chicago, III., Dievo Apvaizdos 
par. bažnyčioje — Kun. Anta
nas Mažukna, MIC.

2. LAPKRIČIO 28-30 dd. — 
Pittsburgh, Pa., Šv. Kazimiero 
par. bažnyčioje — Kun. Ado
mas Markūnas, MIC.

3. LAPKRIČIO 29 d. iki Gruo
džio 8 d. — Newark, N. J., Švč. 
Trejybės par. bažnyčioje — 
Kun. Petras Malinauskas, MIC.

4. GRUODŽIO 6-8 dd. —Nor- 
wood, Mass., Šv. Jurgio par. 
bažnyčioje — Kun. Juozas Vaš
kas, MIC.

iko'plmfinyti5j^tradS- mamė£°VVentėS' Dienos piWyti aplikacijas išgavimui 
innališka dipna TnrISl s- ainesi» kartais pasirodė leidimo atostogoms, arba Armi- 

liepos mėnesį, Vėl lapkri- jos slaugė, kuri ruošiasi ištekė- 
'ti, ateina, kad jai pagelbėtų 

!^ams idėja labai patiko1 prisiruošti. Kareivis turi stoti į 
_ — xn - --—— ..... v ***, uz pasišalinimą is
ąd kos dieną. Per revoliucijos kariuomenės. Atėjus teismo va- 

pusėtinai pasekmingas1 ir kartUS PaS KTH°‘
yaripin «in JL kontinentinis kongresas ną, kad Ji užtartų teisme. Kape- 

x Y Paskyrė padėkos dipnąs UŽ lionas žino kokia didelė atsako-mamyri nustatytos die-laimėjimus. Jurris“w“™ybė yra ištirti vis, padėti ir 
nos. Kongresas non nus.'shingtonas buvo pirmas 
tatyti pastovią Padėkos prezidentas paskirti padė- 

nra vedė dien* tU0J P° 3° išrin'
semai pravedė bihų pa- kimo, spalių 3, 1789 m. 
skirti vieną dieną kaipo le-Į 
galę Padėkos dieną, ir tą 
dieną nei joks prezidentas 
nei prezidentinė prokla
macija negalės pamainy
ti. Minėtas bilius, deda 
antspaudą ir užgyrimą 
Jung. Valstybių Kongreso 
už lapkričio mėnesio pas
kutinį ketvirtadienį kaip 
Padėkos dieną, “ta diena 
tapo tradicija šioje šaly
je”. Jeigu Senato bus už-

met daug žmonių švęs dvi čio mėnesi Rvt>> vi ■'Padėkos dienas. 3'.. ^5 kolonis-
Prieš kelis mėnesius pre-'ir’i'iZ ~1 ridentas pripažino. "nepradėjo svęsU Pade- karo te.smą

eksperimentas buvo

____________
Trečiu metu , Padėkos'prezidentas Rooseveltas 

diena, viena iš Amerikos 1939 m. ir vėl 1940 m. kai 
seniausių tradicijų, yra'paskyrė ankstesnį laiką 
minima dviejose atskirose Padėkos dienai. Jis tą da- 
dienose. Dauguma valsty-rė tikėdamas duoti žmo-‘ 
bių, prisilaikydamos pre-'nėms daugiau laiko tarpe' 
zidento Roosevelto prokla- Padėkos dienos ir Kalėdų, 
macijos, šventė tą dieną Tuoj po Padėkos dienos) 
lapkričio 20 d., bet septy-žmonės pripratę pradėti 
niolika kitų valstybių, kalėdoms apipirkimus, ir 
kaip praeityje taip ir šį- tarpe lapkričio mėn. pas- 
met, Švęs lapkričio mene- Vntinirt IrotvirtoHiAnin ir 
šio paskutinį ketvirtadie
nį, būtent 27 d.

“Lapkričio mėnesio pas
kutinio ketvirtadienio” 
tradicija praktikuojama 
tik nuo 1664 m. — prezi- administracijos 
dento Lincolno proklama- kritikavo prezidentą už ši- 
cija. Tą paprotį pamainė tą žygį. Ir 1939 m., kaip ir

t'
I

kutinio ketvirtadienio ir 
gruodžio 25 d. nebuvo tiek 
daug laiko. Bet net ir biz
nieriai nekaip atsiliepė į 
prezidento pamainymą j
Padėkos dienos, ypatingai 

priešai!
V v •

ir 
tinkamai išspręsti visus keblu
mus. '

Kitas kareivis jaučia, kad jis 
yra skriaudžiamas viršininko.

Ligi vidurio paskutinio Ateina pas Kapelioną pasiskųs- 
šimtmečio Padėkos diena ti. Kapelionas turi kantriai iš
buvo vien tik Naujos An- klausyti. Kartais Kapelionui 
glijos Šventė. Pietinėse pavyksta įtikinti kareivį, kad 
valstybėse jos nebuvo. Ir jis tik įsivaizdina esąs skriau- 
tik 1857 m. Virginijos gu- džiamas. Tačiau, būna ir pama- 
bernatorius išleido pirmą tuotų nusiskundimų. Kapelionas 
Padėkos proklamaciją pie- turi surasti tikrą padėtį ir pa
tuose. Sekančiais metais daryti savo išvadas. Jis turi ži- 
septynios valstybės prie- noti ar verta kreiptis pas virši- 
mė dieną. Blogi santykiai ninką, kuriuo kareivis nusis- 
tarpe šiaurinių ir pietinių kundė, ar kaip kitaip tą proble- 

j valstybių per naminį karą mą išspręsti.
Kapelionas turi praleisti daug 

(VO atgaivintas iki 1880 m J valandų, kad sugalvoti kaip tie 
Padėkos diena, rnilijo- jauni, sveiki vyrai geriausiai ir 

nams Žmonių per visą Šalį naudingiausiai galėtų praleisti

girtas, bilius padarys Pa-'perttaukėVaproų ir „^1 
I dėkos dieną, sestą legalę vo ateaivinta« iki 1R«n m I

v

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271
;

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję j tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už- 
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

60 El!sworth St. 
Worcester, Mass.
(••••■•**•! utį** nituiiiiiiuntiimimimtiiiuiimimi

BOSTON BRANCH 
1^10 Columbia Rd.,

South Boston

940
696
686
596
443
437
410
395
366
279 nalus ir biznierius, kurie
229 savo skelbimais r e m i ą
163
150
121

Remkite tuos profesio

“Darbininką”.

- - — -—r —

! šventę visose šios šalies 
valstybėse. ______ __  ___ ___ _

Mūsų Padėkos diena yra diena pamaldoms: ir ji laisvas valandas. Daugiau kaip! 
panaši į kitų šalių apvaik- minėta net bažnytiniuose kiti viršininkai, jis turi rūpintis 
ščiojimus, kurie egzistuo-kalendoriuose. Bet yra kareivių dorove, kad jie nepa- 
ja nuo pat istorijos pra- diena pasilinksminimams /kliūtų į šėtono pinkles, 
džios . Žydai, graikai, ir pokiliams ir šeimų suėji-! Kareiviai, kurie mokinasi, 
romėnai laikydavo meti- mams. Kongreso legali-'taip pat kreipiasi pas Kapelioną 

) nius piūties pokilius. De- žavimas nepamainys die-* su įvairiais klausimais. Jie rū- 
vintame šimtmetyje sak- nos charakterį; tik aiškiai pinasi apie kvotimus, jie reika

lauja padrąsinimo. Kapelionas 
turi praleisti valandas pasikal
bėjimams.

Kapelionas turi lankyti ser
gančius kareivius ligoninėse. Jis 
turi išklausyti išpažinčių, išda
linti Komuniją. Jis rūpinasi ne 
tik

į šonai iškilmingai davė pa- nustatys kiekvieniems 
dėką už gerus javus. Sep- metams dieną, kuri bus 
tynioliktame šimtmetyje minima kaip Padėkos die- 
kalvinistai — nesusitai- na. F.L.I.S.

I

kalvinistai 
kintojai tam nepritarė.!
Bet Olandijoj, kur būrelis Vi 
jų rado ramumą nuo per-Į 
sekiojimų, jie rado, kad 
olandai apvaikščiojo pa-i Kapelionų dienos darbas arini-

fflOA KAPELIO' 
NAIABMŲO1E?

Neperstojančio Gailestingu
mo Motinos Garbinimo Nove- 
nos vadovybė rengia tautinį 
Kalėdų Kūtelės kontestą.

Konteste gali dalyvauti 
■kiekviena šeima, parapija ir 
biznio įstaigos visose Jungtinė
se Valstybėse ir Kanadoje. Kū
telės gali būti paruoštos viduje 
namų ir lauke. Dėl kontesto 
platesnių informacijų kreipki
tės:

The Novena Office 
3121 W. Jackson Blvd., 

Chicago, UI.

Juozas Kaminskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 Washington Blvd.
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosirui dėl visokių reikalu.

Phone 1181

A. P. KABLONAS
Lietuvis Graboriu*

NOTARY PUBUC

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. iioje knygelėje 

tilpsta trys veikalai: "GERMANĄ”, 2 aktai. 
Vaidina 2 vyrai Ir 7 moterys, "FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų Ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. 
"LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris. Šios knygutės kaina ......  50c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilps
ta vakarų programas prakalbėlių, monologų, 
dialogų ir deklamacijų. Kaina ....... ..............

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICI- 
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3 
moterys. Kaina ................... ................... ..........

KNARKIA PALIEPUS, 1-no akto komedija. Sulie
tuvino Gineitis. Vaidinime dalyvauja 3 vyrai 
ir 1 moteris. Kaina .............................. ...... ....

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų 
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina

30c.

katalikais kareiviais, bet 
prie jo kreipiasi ir kitų įsitikini- 

Kareiviai žiūri j 
| Kapelioną kaipo draugą, sura- 
mintoją, o ypač kada jie suser
ga.

Vakarienė 6 valandą. Po va- 
nėra lais

vas, kaip kiti armijos viršinin-

našią padėkos ceremoniją joj* prasideda 5:30 vai. rytą. 6 kareiviai, 
išliuosavimo nuo jų senų- val- rytą atnašaujamos šv. mi- 
jų ispaniškų valdovų. Pa- kuriose dalyvauja karei- 
bėgėliams tas patiko ir viai. Pusryčiai 6:30 valandą. O- s 
kuomet jie atvyko Ameri- fis° darbas prasideda ^valandą 

kolonizuoti Naują Pašau- tik keliasi iš lovos. Pietūs vidų- . 
lį, jie atidavė padėką UŽ jų dienį, kurie pertraukia ofiso jis ve<ja studijų ratelius, 
gyvybę ir UŽ puikų derlių, darbą vienai

kon, kaipo pilgrimai, SU- Vėliau, kad dauguma biznierių karįenės Kapelionas

lį, jie atidavė padėką už jų dieni,
valandai. Po to. teikia pamokas atsivertėliams.

i ir kiti

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Pirą- 
W Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina .................................. .............

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikaMHai: “lltyr- 
sime paskui”, -Antanukas Našlaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina __ __ ____ _____________

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS'* >

W.Broadwūgqr. ^BosąisMuss, | )

15c.

15c.

25c.

po pirmu metu Plymou- Kapelionas turi būti prie darbo ,lavina chorą, išpažintys
5. nfioa mm 1 val no metu iki 5the. j

Pilgrimai apvaikščiojo vaL ■--r- -
j pirmą amerikonišką^Padė-j 
jkos dieną 1621 m. ~
nors ne m

• įvairūs ap| 
Įvyko, ir me

ofise nuo 1 vai. po pietų iki Svarbai.
Nors darbas sunkus, bet ma

lonus, nes Kapelionas žino, kad 
į jis pagelbsti jaunuoliams išlai- 
įkyti tikybą. Takotai maždaug 
lyra Kapeliono^dstrbas armijoje.

- ■1 r ■

Po to, 
įetįpė šventė, bet i 
pyalkščiojūnai j-M~ibėtu iš- ' 
netų bėgyje

15c.

B1 'H

30c.

»




